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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета статті – визначити особливості теоретично-практичних досліджень 
процесу діяльності держави в розвитку й удосконаленні інноваційної діяльнос-
ті сучасних вітчизняних підприємств. 

Методологічною основою дослідження теоретичної та практичної система-
тизованої інформації щодо підтримки інноваційної діяльності в межах держав-
ної політики є використання системного підходу, методів спостереження та 
діагностики, порівняння, аналізу і синтезу.

Наукова новизна отриманих результатів визначається результативністю та 
окремими позитивними й негативними тенденціями державної політики в про-
вадженні інноваційної діяльності. Саме тому стаття присвячена актуальній на 
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теперішній час темі аналізу інноваційної діяльності. Основна увага зосереджена 
на державній підтримці інноваційної діяльності, досліджено причини викорис-
тання різних механізмів сприяння інноваційності країн. 

Висновки. Використання інновацій суттєво впливає на економічний розвиток 
країни в напрямі прискорення структурної перебудови економіки, підвищення 
її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та гарантування фінан-
сової безпеки країни у світовій економічній системі. Втручання держави в ре-
гулювання сучасної інноваційної сфери об’єктивно необхідне, оскільки існують 
загрози ринку, подолання яких є одним з найважливіших завдань держави.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, 
інноваційний потенціал, державна політика інноваційного розвитку.
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Государственная поддержка инновационной деятельности

Цель статьи – определить особенности теоретических и практических иссле-
дований процесса деятельности государства в развитии и совершенствовании 
инновационной деятельности современных отечественных предприятий.

Методологической основой исследования теоретической и практической 
систематизированной информации о поддержке инновационной деятельности в 
рамках государственной политики является использование системного подхода, 
методов наблюдения и диагностики, сравнения, анализа и синтеза.

Научная новизна полученных результатов определяется результативностью 
и отдельными положительными и отрицательными тенденциями государственной 
политики по осуществлению инновационной деятельности. Именно поэтому 
статья посвящена актуальной в настоящее время теме анализа инновационной 
деятельности. Основное внимание сосредоточено на государственной поддержке 
инновационной деятельности, исследовано причины использования различных 
механизмов содействия инновационности стран.

Выводы. Использование инноваций оказывает существенное влияние на 
экономическое развитие страны в направлении ускорения структурной пере-
стройки экономики, повышения ее конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности и обеспечения финансовой безопасности страны в мировой 
экономической системе. Вмешательство государства в регулирование современной 
инновационной сферы объективно необходимо, поскольку существуют риски 
рынка, преодоление которых является одной из наиболее важных задач госу-
дарства.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационная дея-
тельность, инновационный потенциал, государственная политика инноваци-
онного развития.

Viktоriia Bоkоvets 
Doctor of Economics, Professor,
Professor of Department of Management and Administration,
Vinnytsia Institute of Trade and Economic KNUTE
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Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Vinnytsia Institute of Trade and Economic KNUTE

Alla Hryhulets 
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State support of innovative activity

The purpose of the article determines the features of theoretical and practical 
research of the process of state activity in the development and improvement of 
innovative activities of modern domestic enterprises.

The methodological basis of the study is the application of certain theoretical 
approaches to the use of a systematic approach, the use of comparative analysis, 
observation and diagnosis, comparison, analysis and synthesis, within the research 
of theoretical and practical systematic information to support innovation within 
public policy.

The scientific novelty of the obtained results is determined by the effectiveness 
and some positive and negative trends of public policy regarding the implementation 
of innovative activities. That is why the article is devoted to the current topic of 
analysis of innovation. The main focus is on state support for innovation and 
considers the reasons for using various mechanisms to promote innovation in 
countries.

Conclusions. The use of innovations significantly affects the economic 
development of the country in the direction of accelerating the restructuring of 
the economy, increasing its competitiveness, investment attractiveness and financial 
security of the country in the world economic system. State intervention in the 
regulation of the modern innovation sphere is objectively necessary, as there are 
market failures, overcoming which is one of the most important tasks of the state.

Key words: innovation, innovative development, innovative activity, innovative 
potential, state policy of innovative development.

Постановка проблеми. У XXI столітті відбуваються стрімкі еко-
номічні зміни, якісно трансформуються господарська структура, 
система цінностей і мотивацій, характер економічного зростання, 
оновлюються уявлення про критерії суспільного прогресу. У най-
ближчій і довгостроковій перспективі окреслення та розвиток стра-
тегічних напрямів й інструментів сприяння інноваційності в умовах 
глобалізації стають вирішальною умовою подальшого розвитку су-
часних економічних систем, гарантією стабільних позицій у світо-
вому співтоваристві й успішного реагування на різноманітні цивілі-
заційні виклики. Світова модель економічного зростання базується 
на трьох визначальних чинниках: посиленні конкурентної боротьби, 
упровадженні новітніх інноваційних технологій і глобалізації еко-
номіки. Загострення та посилення конкурентної боротьби є 
невід’ємним складником ринкової економіки. 

Сучасні геополітичні процеси, розширення торговельного співро-
бітництва, перехід до інформаційного суспільства – усі ці фактори 
спричинюють глобальні світові перетворення, трансформацію конку-
ренції в економічне суперництво. Глобалізація та інтелектуалізація 
економіки докорінно змінюють соціально-економічну структуру су-
часних суспільств і виробничих процесів, породжуючи нові виклики 
й відкриваючи нові можливості. Стає очевидним, що для виконання 
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господарсько-економічних завдань і забезпечення глобальної конку-
рентоспроможності потрібні інші підходи, якісні прогресивні зміни [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти дер-
жавної підтримки інноваційної діяльності досліджували такі вчені, 
як: Л. Л. Антонюк, С. Боррас, Г. О. Краюхін, Б. Лундвалл, Б. Сан-
то, Б. Твісс, Н. А. Фролова, І. М. Школа, Й. Шумпетер, М. Хучек. 
Значний внесок у розробку теорії інновацій, їхнього впливу на еко-
номічну ситуацію зробили І. Ансофф, В. П. Баранчеєв, Є. Г. Пан-
ченко, А. І. Панжар, П. Г. Перерва, Є. В. Редзюк, Є. О. Уткін та 
інші вчені.

Мета статті – науково-теоретичне обґрунтування державної під-
тримки інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток 
економіки країни не можливий без високоефективної інноваційної 
діяльності, здатної забезпечити конкурентоспроможність виробничих 
підприємств на вітчизняних і світових ринках. Про важливість ін-
новаційного чинника в економічному розвитку свідчить, зокрема, 
той факт, що в європейських країнах інновації упроваджує кожне 
третє підприємство, тоді як в Україні – кожне сьоме. В умовах, коли 
підприємства України недостатньо оновлюють способи та засоби сво-
єї роботи, особливого значення набуває підтримка інноваційної ді-
яльності підприємств з боку держави [4]. 

Стимулювання інноваційного підприємництва має бути одним із 
пріоритетів державного управління. Динаміку розвитку економіки 
визначає ефективність інноваційних процесів, що відбуваються в 
різних сферах життя. Фізичне зношення і моральне старіння основ-
них засобів, відсутність необхідного відтворення – ті умови, що 
гальмують розвиток української економіки. Організаційно-управлін-
ські нововведення та використання продуктивних і технологічних 
інновацій сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності вітчиз-
няних товаровиробників [6]. 

Потрібно застосовувати різноманітні механізми державної під-
тримки інноваційної активності й розвитку підприємництва, упро-
ваджувати системні стратегії розвитку інноваційного сектору. Комп-
лексне використання набору економічних інструментів має бути 
основою сучасної інноваційної політики будь-якої розвинутої держа-
ви. Ступінь державної підтримки інноваційної сфери як ключового 
фактора підвищення конкурентоспроможності економіки залежить 
від рівня розвитку національної економіки, її науково-технічного 
стану, правової бази тощо [9].

Створення інноваційної системи в державі – не разова акція, а 
системні багаторівневі завдання, утілення яких потребує постійної та 
наполегливої роботи всього суспільства. Найважливішими з них є: 

1. Акумулювання коштів на наукові дослідження та інновації. 
Необхідної концентрації ресурсів у державних, приватних, акціонер-
них, змішаних, суспільних і міжнародних структурах можна досяг-
нути як за рахунок загальних механізмів перерозподілу бюджету, 
так і формування спеціальних фондів. Держава може акумулювати 
фінансові засоби та необхідні для здійснення інновацій інтелекту-
альні й матеріально-технічні ресурси. 



8 Боковець В. В., Махначова Н. М., Григулець А. В.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
7

2. Координація інноваційної діяльності. Перед державою виникає 
завдання – визначити загальні стратегічні орієнтири інноваційних 
процесів, що передбачає, зокрема, і сприяння координації та взаємо-
дії різноманітних інститутів у здійсненні інновацій. Державні струк-
тури формують єдиний технологічний простір, що забезпечує суміс-
ність нововведень. Синхронізують їх за технологічними ланцюжками 
та стадіями науково-інноваційного циклу, а також пом’якшують 
циклічність інвестиційних й інноваційних процесів. 

3. Стимулювання інновацій. Центральне місце посідають заохо-
чення конкуренції, різноманітні фінансові субсидії та пільги учас-
никам інноваційних процесів. Велике значення має часткове чи 
повне державне страхування інноваційних ризиків. Держава здатна 
здійснювати «інноваційний тиск» на господарюючих суб’єктів запро-
вадженням санкцій за випуск неактуальної продукції або викорис-
тання застарілих технологій. 

4. Створення правової бази для інноваційних процесів. Важливо 
сформувати необхідне для інновацій законодавство, створити меха-
нізми, що забезпечать його дотримання, своєчасно коригувати право-
ву базу відповідно до суспільних і технологічних змін. 

5. Кадрове забезпечення інновацій. Зміст програм навчання в 
державних закладах освіти повинен як сприяти розвитку творчого 
потенціалу генераторів інновацій, так і сприйнятливості фахівців до 
нововведень. Необхідно прагнути досягнути збалансованості універ-
сальних і спеціальних знань, а також уявлень про комерціалізацію 
інновацій. Важливо в кожного стимулювати прагнення до самоосві-
ти протягом усього активного життя. 

6. Формування науково-інноваційної інфраструктури. Держава 
забезпечує створення відповідного законодавчого поля та формуван-
ня інфраструктури ринку інновацій.

Регулювання інноваційної діяльності держава здійснює на різних 
рівнях свого управління, виконуючи такі завдання: 

— визначення і підтримка пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності державного, галузевого, регіонального та місцевого масштабів;

— формування та реалізація державних, галузевих і регіональних 
інноваційних програм; 

— створення нормативно-правової бази й економічних механізмів 
для підтримки та стимулювання інноваційної діяльності;

— захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;
— фінансова підтримка виконання інноваційних проєктів; 
— стимулювання комерційних банків й інших фінансово-кредит-

них установ щодо кредитування інноваційних проєктів; 
— встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності; 
— підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури;
— державна реєстрація інноваційних проєктів [1].
Економічну й соціальну функцію держави з регулювання іннова-

цій у сучасному суспільстві реалізують державні органи як суб’єкти 
інституційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Їх 
можна класифікувати за такими рівнями (рис. 1) [8].
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Рис. 1. Суб’єкти інституційного забезпечення  
інноваційної діяльності в Україні

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є кошти держав-
ного бюджету України, місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізо-
ваних державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних 
установ; власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльнос-
ті; інвестиції фізичних і юридичних осіб; інші джерела. Пряме фі-
нансування інноваційних процесів застосовують передусім до бюджет-
них наукових установ. Непряме фінансування базується на створенні 
сприятливих умов для реалізації інноваційних проєктів за рахунок 
пільгового кредитування, прискореної амортизації, податкових пільг, 
субсидій, дотацій, фінансових інвестицій у вигляді довгострокових 
вкладень державних коштів у науково-технічні розробки та в опера-
ції із цінними паперами підприємств, які здійснюють інновації, а 
також фінансового лізингу. Крім того, консалтингові компанії під-
вищують рівень підготовки підприємців в інноваційній сфері [3].

Відповідно до актуальності наявних в Україні проблем, вирішен-
ня яких потребує наукового забезпечення, пріоритетними напрямами 
державної підтримки на сьогодні є: 

– у сфері наукового розвитку – фундаментальна наука; приклад-
ні дослідження і технології; вища освіта, підготовка та перепідго-
товка наукових кадрів; розвиток наукових засад розбудови соціаль-
но орієнтованої ринкової економіки; наукове забезпечення розв’язання 
проблем здоров’я людини та екологічної безпеки; система інформа-
ційного й матеріального забезпечення наукової діяльності;

– у сфері технологічного розвитку – дослідження і створення умов 
для високопродуктивної праці та сучасного побуту людини; розроблен-
ня засобів збереження і захисту здоров’я людини; розроблення ресурсо-, 
енергоощадних технологій; розроблення сучасних технологій і техніки 

Суб'єкти інституційного забезпечення  
інноваційної діяльності в Україні

1. Представницькі органи влади

2. Виконавчі органи влади

3. Уповноважені органи влади у сфері  
інноваційної діяльності

6. Наукові, громадські та професійні  
установи у сфері інновацій

7. Суб'єкти господарювання у сфері  
інноваційної діяльності

4. Інші державні установи у сфері діяльності

5. Консультативно-дорадчі органи
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для електроенергетики, переробних галузей виробництва, насамперед 
агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості;

– у сфері виробництва – формування наукоємних виробничих 
процесів, сприяння створенню та функціонуванню інноваційних 
структур (технопарків, інкубаторів тощо); створення конкурентоспро-
можних переробних виробництв; технологічне та технічне оновлення 
базових галузей економіки держави; упровадження високорентабель-
них інноваційно-інвестиційних проєктів, реалізація яких може за-
безпечити якнайшвидшу віддачу й започаткувати прогресивні зміни 
в структурі виробництва та тенденціях його розвитку; 

– у сфері фінансово-банківської діяльності – стимулювання створен-
ня спеціалізованих інноваційних банків, а також фондів довгостроково-
го кредитування банків шляхом встановлення відповідних пільг з опо-
даткування коштів, що інвестують для досягнення технологічних змін; 
запровадження державної системи страхування ризиків інноваційної 
діяльності за рахунок спеціально створеної страхової компанії тощо [2].

На сьогодні в Україні визначено декілька організаційних форм 
реалізації інноваційної діяльності: університетські науково-дослідні 
центри, де відбувається ефективне об’єднання фінансових ресурсів, 
кваліфікованих наукових кадрів, матеріально-технічної бази; техно-
парки – акціонерні товариства, які здійснюють патентування, рекла-
мування, маркетинг, консалтинг, лізинг, оренду у сфері науково-
технічної діяльності; технополіси – якісно нова територіальна форма 
інтеграції науки й виробництва, що забезпечує високі темпи науко-
во-технічного розвитку за рахунок можливостей регіону; бізнес-ін-
кубатори – дрібні наукомісткі фірми, на яких створені сприятливі 
умови для сучасних наукових продуктів, навчання кадрів, стимулю-
вання власного бізнесу; венчурні підприємства (фонди) – малі під-
приємства, що забезпечують зв’язок між фундаментальними дослі-
дженнями й масовим виробництвом, спеціалізуються на розробці 
нових наукових ідей і їх утіленні у виробництво. На ринку України 
представлені здебільшого зарубіжними організаціями. Їх частка у 
фінансуванні високотехнологічного сектору вітчизняної економіки 
становить близько 5% обсягу прямих інвестицій. Великі фінансово-
промислові групи (ФПГ) також створюють венчурні фонди, фінансу-
ючи розробки всередині цих ФПГ [10].

Визначимо декілька причин необхідності державної підтримки 
інноваційних зусиль підприємств:

1. Окремі підприємства чи індивіди не в змозі привласнювати 
адекватну частку загального зиску, що виникає від їхньої інновації 
в суспільстві. Наприклад, вони не можуть привласнити собі весь 
прибуток, який отримає суспільство внаслідок дифузії їхньої інно-
вації. Але цього сумарного прибутку не було б у разі нездійснення 
приватною фірмою-піонером певної інновації. 

2. Ризик, що існує в інноваційній діяльності, часто не під силу одно-
му підприємству, бо означає для нього високу вірогідність банкрутства. 

3. Недосконалість ринку капіталів для звичайного отримання по-
зики під інноваційний проєкт: ціна такого капіталу залишається 
надто високою для багатьох інноваційних проєктів. 
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4. Державне регулювання дає можливість суспільству уникнути 
розпорошення ресурсів у разі нераціонального дублювання робіт з 
наукових досліджень, розробок і впровадження. 

5. Потреби національної безпеки, особливо це стосується військо-
вої техніки, де інновації визначають переваги країни в озброєнні. 
Але в широкому сенсі стан економіки країни, її конкурентоспромож-
ність також є предметом аналізу та планування підтримки розвитку 
державними інституціями [7].

Висновки. Розвинуті економічно й технологічно країни світу пе-
рейшли до принципово нового характеру розвитку економіки – ін-
новаційного, особливостями якого є широкомасштабне впровадження 
у виробництво науково-технічних розробок і трансфер високопродук-
тивних технологій. Однією з найважливіших передумов ефективного 
розвитку інноваційної діяльності є її достатнє і своєчасне фінансово-
кредитне забезпечення, починаючи від фундаментальних досліджень 
і закінчуючи комерціалізацією конкретних інновацій. Не маючи 
фінансових резервів для прямого фінансування створення і функці-
онування технологічних парків, хоча б на першому етапі держава 
шляхом різних податкових, кредитних та інших пільг може сприя-
ти формуванню початкового капіталу та розвитку, використовуючи 
власний інноваційний та інвестиційний потенціал.

Втручання держави в регулювання інноваційної сфери об’єктивно 
необхідне, оскільки існують виклики ринку, подолання яких є одним 
з найважливіших завдань держави. Першочерговим є заохочення 
інноваційних проєктів шляхом створення пільгових умов для при-
ватних і державних підприємств, що розробляють і продукують про-
гресивну техніку й технології, провадять науково-дослідну діяльність. 
Нові знання мають стати товарами й послугами у сфері виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО  
ІНСТРУМЕНТАРІЮ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мета статті – проаналізувати сучасні тенденції інноваційних маркетингових 
комунікативних технологій, визначити їх вплив на бізнес і потенційного 
споживача в умовах цифрової трансформації.

Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, прогнозування, а також у використанні системного 
підходу.

Наукова новизна зумовлена тим, що в статті розглянуто сучасні тенденції 
розвитку інноваційного маркетингу, а також формування маркетингових 
комунікацій у digital-середовищі, їх відмінність від традиційних каналів. За-
пропоновано застосування найбільш сучасних і перспективних інструментів 
цифрового маркетингу.

Висновки. У результаті дослідження встановлено: цифрові технології, що 
формують маркетингові інструменти, мають потенціал для забезпечення 
ефективності проведення маркетингових заходів у цифровому бізнес-середовищі, 
впливають на зростання швидкості цих дій, зміну масштабів, адаптивності 
бізнес-процесів підприємств. Доведено, що використання цифрових технологій 
у маркетингу дає змогу забезпечити постійний зворотний зв’язок і розробку 
індивідуальних пропозицій, підвищити інтерес споживачів до маркетингових 
програм, що радикально змінить маркетингові результати та підвищить 
прибутковість бізнесу. Обґрунтовано, що завдяки правильній комбінації 
інноваційного маркетингового інструментарію можна створювати маркетингову 
стратегію, яка буде постійно розвиватися. Це дасть можливість поглиблювати 
багатоканальну комунікацію як зі споживачем, так і з партнерами, що сприятиме 
реалізації концепції стійкого маркетингу.

Ключові слова: цифровізація, маркетингові інструменти, цифрова економі-
ка, бізнес, ефективність маркетингової діяльності.
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Особенности формирования инновационного инструментария  
современного маркетинга в условиях трансформации  
цифровой экономики

Цель статьи – проанализировать современные тенденции инновационных 
маркетинговых коммуникативных технологий, определить их влияние на бизнес 
и потенциального потребителя в условиях цифровой трансформации.

Методология исследования заключается в применении методов анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, прогнозирования, а также в использовании 
системного подхода. 

Научная новизна обусловлена тем, что в статье рассмотрены современные 
тенденции развития инновационного маркетинга, а также формирование 
маркетинговых коммуникаций в digital-среде, их отличие от традиционных 
каналов. Предложено использование наиболее современных и перспективных 
инструментов цифрового маркетинга.

Выводы. В результате исследования установлено: цифровые технологии, 
которые формируют маркетинговые инструменты, имеют потенциал для 
обеспечения эффективности проведения маркетинговых мероприятий в цифровой 
бизнес-среде, влияют на рост скорости этих действий, рост масштабов, 
адаптивности бизнес-процессов предприятий. Доказано, что использование 
цифровых технологий в маркетинге позволяет обеспечить постоянную обратную 
связь и разработку индивидуальных предложений, повысить интерес потребителей 
к маркетинговым программам, что радикально изменит маркетинговые результаты 
и повысит прибыльность бизнеса. Обосновано, что благодаря правильной 
комбинации инновационного маркетингового инструментария можно создать 
маркетинговую стратегию, которая будет постоянно развиваться. Это позволит 
углублять многоканальную коммуникацию как с потребителем, так и с партне-
рами, что в свою очередь будет способствовать реализации концепции устойчивого 
маркетинга.

Ключевые слова: цифровизация, маркетинговые инструменты, цифровая 
экономика, бизнес, эффективность маркетинговой деятельности.
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Features of formation of innovative tools of modern marketing in 
the conditions of transformation of digital economy

The purpose of the article – is to identify and analyze the current trends of 
innovative marketing communication technologies and their impact on the business 
and potential consumer in the context of digital transformation.

The research methodology of the study is the application of methods of analysis, 
synthesis, comparison, generalization, prediction, as well as the use of a systemic 
approach.

The scientific novelty is due to the fact that the article considers modern trends 
in the development of innovative marketing, as well as the formation of marketing 
communications in a digital environment, their difference from traditional channels. 
It is proposed to use the most modern and promising digital marketing tools.

Conclusions. As a result of the study, it was established that digital technologies 
that form marketing tools have the potential to ensure the efficiency of marketing 
activities in the digital business environment, affect the growth of the speed of 
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these actions, the growth of scale, and the adaptability of business processes of 
enterprises. It has been proven that the use of digital technologies in marketing 
allows us to provide constant feedback and develop individual offers, increase 
consumer interest in marketing programs, which will radically change marketing 
results and increase business profitability. It is justified that with the right 
combination of innovative marketing tools, you can create a marketing strategy 
that will constantly develop, which will deepen multi-channel communication with 
both the consumer and partners, which in turn will contribute to the implementation 
of the concept of sustainable marketing.

Key words: digitalization, marketing tools, digital economy, business, marketing 
efficiency.

Постановка проблеми. Маркетинг став однією з перших галузей, 
на які вплинула цифрова трансформація економіки й де потреба 
в радикальних змінах стала очевидною. У результаті осучаснені 
канали просування, сформована специфічна аудиторія зі своїми 
звичками, висунуті нові вимоги до організації маркетингової ді-
яльності. В умовах цифрової економіки, коли інформаційні тех-
нології отримання, зберігання, обробки та передачі великих об-
сягів інформації впроваджують в усі класичні галузі економіки, 
бізнесу й державного управління, маркетинг стає цифровою сферою 
діяльності.

Разом з тим, незважаючи на велику кількість прикладів ефек-
тивності цифрової трансформації, впливу цифрових технологій на 
зростання конкурентоспроможності, поліпшення взаємовідносин з 
клієнтами, вихід на нові ринки, теоретичні аспекти трансформації 
процесу управління маркетинговою діяльністю в цифровій економі-
ці вивчені недостатньо.

Актуальними залишаються завдання дослідження впливу про-
цесів цифрової трансформації на маркетингову діяльність, організа-
ції взаємодії суб’єктів ринку в цифровому середовищі, виявлення 
сутності та напрямів трансформації процесу управління маркетинго-
вою діяльністю в цифровій економіці, розробки шляхів створення 
інноваційного інструментарію маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підвищення 
ефективності комунікативного впливу на цільові аудиторії, зокрема 
через використання інструментарію інноваційних методів маркетин-
гу, переважно висвітлюють у своїх працях іноземні автори: П. Сміт, 
К. Беррі, Дж. Маккензі. Серед вітчизняних науковців вагомий вне-
сок в опрацювання окресленої проблематики зробили Н. Гонтаренко, 
В. Карп, С. Ілляшенко, І. Окландер.

Метою статті є аналіз сучасних тенденцій інноваційних марке-
тингових комунікативних технологій та визначення їх впливу на 
бізнес і потенційного споживача.

Виклад основного матеріалу.
Цифровізація торкнулася всіх напрямів маркетингу, а не тільки 

тих, які й раніше використовували цифрові технології. Підтверджен-
ням цьому є низка обставин.

По-перше, перехід на цифрову економіку стає визначальним чин-
ником лідерства на міжнародному ринку. За розрахунками, які про-
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вела компанія BCG, частка цифрової економіки у ВВП розвинених 
країн з 2010 по 2017 рік виросла з 4,3% до 5,5%, а у ВВП країн, 
що розвиваються, – з 3,6 до 4,9%. Перше місце за часткою цифрової 
економіки у ВВП посідає Велика Британія – 12,4%. До п’ятірки 
лідерів входять також Південна Корея (8,0%), Китай (6,9%), Індія 
і Японія (по 5,6%). США знаходяться на шостому місці (5,4%), Ні-
меччина – на восьмому (4,0%) [1]. Велика частина цифрової еконо-
міки припадає на інтернет-торгівлю, частка якої в усіх продажах 
зросла з 1,7% 2010 року до 38% – 2018-го. 

По-друге, точки взаємодії зі споживачами в реальному світі 
все частіше підключені до цифрового простору: QR-коди, Bluetooth-
маячки, технологія бездротової передачі даних (NFK), розумні 
кнопки (Amazon Dash Button). Офлайн-канали продажів потра-
пляють у цифровий вимір, за допомогою якого ними можна ке-
рувати.

По-третє, усе більше традиційних за формою продуктів отримують 
цифрові компоненти. А ті компанії, продукти яких не пов’язані з 
цифровою економікою, залежать від того, як вони представлені в 
інтернеті. Методи рецензування та колективної оцінки брендів, що 
характеризуються наявністю діалогу споживачів, дають змогу ство-
рювати п’ятизіркову репутацію (SERM, ORM), що перетворює репу-
тацію бренду на об’єкт продажу та змінює бренд-менеджмент. Пері-
оди маркетингу характеризуються зміною концепцій: рекламування, 
позиціювання, бренд-менеджменту, «онлайн + офлайн – інтеграції 
маркетингових комунікацій, що впливає на формування нових спе-
ціалізованих напрямів» [2, 3].

У цифровій трансформації доцільно розрізняти кілька рівнів:
• рівень економіки загалом, коли досліджують вплив цифрових 

технологій на глобальні та регіональні ринки, соціально-економічні 
процеси, виявляють галузі, що найбільш успішно проводять цифро-
ву трансформацію;

• рівень підприємств при вивченні найбільш успішних практик 
застосування інноваційних технологій для підвищення конкуренто-
спроможності, ефективності, виходу на нові ринки;

• рівень бізнес-процесів, коли описують застосування цифрових 
систем і технологій для управління виробництвом, логістикою, 
маркетингом, взаємовідносинами з клієнтами, документообігом 
тощо [2].

В умовах, викликаних пандемією, коли світовий економічний 
устрій почав активно трансформуватися, цифрова економіка послу-
гувала причиною багатьох змін у структурі організацій. Ф. Котлер 
уперше у своїх працях увів поняття нова економіка, що базується 
на цифрових технологіях, управлінні інформацією про клієнтів, 
конкурентів, товари й інші складники маркетингової діяльності [3]. 
У таблиці 1 представлено ключові особливості розвитку та фактори, 
що впливають на зміну характеру комунікації між підприємствами 
в нових реаліях [4].
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Таблиця 1 

Чинники, що впливають на зміну характеру комунікації  

між організаціями в умовах цифровізації суспільства

Чинник Характеристика

Стрімка зміна 
технологій

За рахунок цифровізації змінюються економічна й 
соціальна системи. За рахунок ІКТ розвивається 
сервісний сектор і знижується частка матеріальної 
діяльності.

Трансформація 
ринків і галузей

Відбувається формування екосистем на основі 
цифрових платформ, що призводить до зміни 
способів організації та здійснення трудових відносин 
і трудової діяльності, руйнування частини бізнес-
моделей і виробництв. Втрачають значення 
традиційні бар’єри входу на ринок, межі стають 
рухомими й постійно змінюються.

Надмірність 
фінансового 
капіталу

У сучасних умовах обмежувачем зростання фірм 
замість нестачі фінансових ресурсів стає недолік 
талантів та ідей. Фінансові ринки еволюціонують за 
рахунок крауд-технологій. Застосування технології 
блокчейн дає змогу формувати децентралізовані 
системи платежів, акумулювати фінанси за рахунок 
залучення платежів шляхом криптовалюти, 
знижувати витрати 
на IT-інфраструктуру та проведення трансакцій.

Зміна мотивації 
працівників 
і ринку праці

Значна частина наявних професій стає не актуальною 
за рахунок автоматизації виробництв, «інтернету 
речей», робототехніки, штучного інтелекту й ін. 
Мотивація працівників формується на основі 
укладення нетрадиційних контрактів з роботодавцем 
на основі неповної зайнятості або зайнятості за 
проєктами. За рахунок інформаційних технологій 
активно розвивається фриланс і «монетизація» 
знання.

Зміна характеру 
конкуренції

Замість чистої конкуренції розвиваються моделі 
співконкуренції і партнерства при пошуку 
та створенні нових ринкових ніш / ринків. Ринкове 
лідерство стає нестійким за рахунок появи 
можливостей швидкого копіювання та імітації 
активів. Традиційний бізнес піддається загрозам з 
боку цифрових компаній, що практикують розвиток 
суміжних напрямів 
у початково не пов'язаних галузях.

Нові моделі 
поведінки 
споживачів

Поведінка споживачів стає все більш непослідовною і 
непередбачуваною, оскільки вони перестають бути 
пасивними учасниками процесу отримання продукту 
/ послуги. Споживач отримує вільний доступ 
до ринкової інформації, стає більш вимогливим до 
сервісу та змінює своє ставлення до цінності на 
різних рівнях піраміди Маслоу.
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Швидкий розвиток інформаційних технологій, який став основною 
причиною формування цифрової економіки, значно вплинув на 
маркетингову діяльність фірм, перетворивши традиційні підходи до 
неї в принципово нові види діяльності. Сьогодні цифровізація тор-
кнулася всіх видів маркетингу. Розглянемо моменти, у яких це 
проявляється найбільш яскраво.

По-перше, цифровізація маркетингу виражається в збільшенні 
частки бюджетних коштів компанії у витратах на цифрові канали 
комунікацій у загальних витратах на маркетинг. На деяких ринках 
її частка доходить до 50%, і цей факт не можна ігнорувати. Основне 
завдання цих процесів – підвищити якість обслуговування спо жи-
вачів [5].

Другий момент, що виражає цифровізацію маркетингу, визна-
чається через відносини взаємодії споживача й учасників ринку, які 
дуже часто пов’язані з цифровими технологіями. Так, наприклад, 
QR-коди (або акціонерні штрих-коди) з’єднують володаря з інформа-
ційним світом, даючи змогу через сканування вийти на сайт або іншу 
інтернет-сторінку. Різноманітні мітки товарів і торгових зон дають 
можливість зробити товари видимими для електронного управління 
каналами розподілу й підтримувати комунікацію зі споживачем після 
здійснення покупки.

По-третє, інформаційні технології накладаються «цифровим ша-
ром» на традиційні індустрії: ритейл, логістику, транспорт, медіа, 
фінансові послуги – і, поступово інтегруючись у них, створюють нові 
індустріальні моделі ведення бізнесу [6].

По-четверте, інноваційний інструментарій маркетингу визначає 
склад і структуру торгової пропозиції, стратегію регіонального роз-
витку, форми концентрації торговельного капіталу, методи управлін-
ня споживчою лояльністю. Сучасні фахівці в галузі маркетингу ви-
користовують різні спеціалізовані програми для аналітики, управлін-
ня рекламними компаніями, управління контентом, взаєминами з 
клієнтами.

Виділимо основні актуальні тенденції, що визначають розвиток 
маркетингових комунікаційних технологій у глобальному масштабі 
на сучасному ринку інновацій (таблиця 2).

Значний інтерес до нестандартних методів маркетингових кому-
нікацій активізується на тлі значних розбіжностей у трактуванні 
сутності цих методів, використовуваного інструментарію, технологій 
і прийомів, що ускладнює можливості їх ефективного використання 
на практиці та потребує розуміння взаємозв’язків і розбіжностей 
між ними з метою збалансованого поєднання з основними елемента-
ми маркетингових комунікацій.
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Таблиця 2

Інноваційні тренди на ринку  

маркетингових комунікаційних технологій

Вид тренду Характеристика та основні напрями тренду

1. Стрімке 
впровадження 
Digital Marketing

Базується на формуванні маркетингової стратегії 
комунікацій з використанням цифрових технологій 
та електронних пристроїв, а саме: персональних 
комп’ютерів, смартфонів, мобільних телефонів, ТБ, 
ігрових консолей, що сприяють взаємодії 
з клієнтом.

2. Використання 
екосимволіки

Екологізація підприємств може стати додатковою 
конкурентною перевагою в збереженні й отриманні 
власного споживача, залученні споживачів з інших 
сегментів.

3. Раціональність 
та ощадність 

Тренд передбачає не тільки ефективне управління 
бюджетом й економію на всьому, але й мінімізацію 
різних видів ризиків, відміну спонтанних рішень.

4. Орієнтація 
на базові 
цінності

Підтримка в складних політичних умовах власного 
товаровиробника. Найбільшу цінність для реалізації 
тренду будуть мати BTL, TTL- комунікації: 
спонсорство, івент-маркетинг, маркетинг у 
соціальних мережах і висвітлення маркетингових 
політичних акцій за допомогою PR-технологій.

5. Креативність 
інновації

Застосування в діяльності кулхантингу (від англ. 
collhunting – полювання за непересічним, 
«крутим») – спеціально організованого пошуку 
дійсно не звичайних ідей у реальному житті, або, 
по-іншому, пошук життєвих інсайдів, актуальних 
для найбільш активної, сучасної, впливової цільової 
аудиторії. 

6. Використання 
малобюджетних, 
маловитратних 
видів маркетингу

Застосування нетрадиційних видів маркетингу: 
вірусного, партизанського, провокаційного,  
«Ambient Media».

7. Стирання меж 
між офлайн- 
та онлайн-
комунікаціями

ЗМІ переходять поступово в онлайн-формати й 
планшет-версії. Повідомлення та інформаційні 
приводи тепер генерують не тільки журналісти. 
Авторами можуть стати блогери, активні користувачі 
соцмереж або просто звичайні читачі. Цікавий 
контент, який сучасний споживач отримує офлайн, 
миттєво знаходить життя в онлайні.

8. Соціальне 
забарвлення 
реклами

Нинішня реклама не тільки спонукає купити 
продукт, що просувають, але й закликає змінити 
себе, стати кращим і доступнішим, незважаючи на 
складне сучасне життя в контексті фінансової та 
політичної криз. 

9. Необхідність 
контролю 
інформації, 
що надходить у 
соціальні мережі

Використання репутаційного менеджменту 
та репутаційного маркетингу, що зачіпає кілька 
рівнів: від особистості, конкретної компанії, сфери 
ринку до рівня країн і міждержавних об’єднань. 
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Найбільш вагомими причинами того, що цифровий маркетинг нині 
перебуває у фокусі уваги компаній будь-яких форматів, які пред-
ставляють всі сфери діяльності, є такі: «перетікання» споживачів у 
цифрові канали, можливість таргетування, здатність збирати й об-
робляти величезні обсяги інформації про споживачів, на цій основі 
робити їм пропозиції, повністю адаптовані під їхні смаки й потреби.

Висновки. Усі перераховані види маркетингу та методи марке-
тингового просування створюють велику еволюцію не тільки в галу-
зі інноваційних маркетингових розробок, але й у маркетингу загалом. 
Такі нестандартні підходи мають максимально ефективний вплив на 
свідомість споживачів і подальше сприйняття товару. Якщо вико-
ристовувати інновації у сфері маркетингу правильно й усвідомлено, 
підбираючи найбільш ефективні способи під потрібні випадки, то 
компанії, безперечно, будуть володіти низкою переваг перед їх кон-
курентами й посідати лідерські позиції на ринку. Інноваційний 
маркетинг здатен якнайкраще спрогнозувати поведінку й потреби 
всіх учасників ринкових відносин, а також вплинути на їхню вибір.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Метою статті є аналіз напрямів публічного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю в Україні та визначення регіональних особливостей організації 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Методологія дослідження передбачала використання загальнонаукових 
методів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних (системно-
структурні дослідження, економічний аналіз). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні необхідності 
публічного управління зовнішньоекономічною діяльністю в контексті регіональних 
особливостей як вагомого аспекту зовнішньоекономічної політики регіону.

Висновки. У статті з’ясовано, що доцільно розглядати публічне управління як 
організаційний і регулятивний вплив держави на суспільну життєдіяльність людей 
з метою її впорядкування, збереження чи перетворення, базуючись на владній силі, 
яка не обмежує дієвий суспільний контроль. Встановлено, що зовнішньоекономіч-
ні зв’язки будь-якої країни повинні регулювати й держава, і громадськість. Ви-
значено, що окремі регіони мають певні особливості розвитку та спеціалізації, а 
отже, володіють різним експортним потенціалом, а від його реалізації залежить 
стан зовнішньоекономічної діяльності регіону. Вказано, що основні цілі регіональ-
ної зовнішньоекономічної діяльності такі: підтримка та розвиток наявних форм і 
напрямів зовнішньоекономічної політики; просування нових форм зовнішньо еконо-
мічної діяльності; формування та вдосконалення зовнішньоекономічної інфраструк-
тури; залучення як національних, так й іноземних інвестицій; розвиток експорт-
ного потенціалу регіонів; підвищення конкурентоспроможності регіонів як необ-
хідної передумови їх міжнародної інтеграції.

Ключові слова: експорт, імпорт, публічне управління, зовнішньоекономічна 
діяльність, зовнішньоекономічна політика, регіон.
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Цель статьи – анализ направлений публичного управления внешне эконо-
мической деятельностью в Украине и определение региональных особенностей 
организации внешнеэкономической деятельности. 

Методология исследования предполагала использование общенаучных мето-
дов (анализ, синтез, конкретизация, классификация) и специальных (системно-
структурные исследования, экономический анализ). 

Научная новизна полученных результатов заключается в установлении необ-
ходимости публичного управления внешнеэкономической деятельностью в кон-
тексте региональных особенностей как значимого аспекта внешнеэкономической 
политики региона. 

Выводы. Определено, что отдельные регионы имеют определенные особен-
ности развития и специализации, а значит, владеют разным экспортным по-
тенциалом, а от реализации зависит состояние внешнеэкономической деятель-
ности региона. Рассмотрены основные цели региональной внешнеэкономической 
деятельности: поддержание и развитие существующих форм и направлений 
внешнеэкономической политики; продвижение новых форм внешнеэкономической 
деятельности; формирование и усовершенствование внешнеэкономической 
инфраструктуры; привлечение как национальных, так и иностранных инвести-
ций; развитие экспортного потенциала регионов; повышение конкурентоспособ-
ности регионов как необходимой предпосылки их международной интеграции. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, публичное управление, внешнеэконо ми-
ческая деятельность, внешнеэкономическая политика, регион.
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Public department of foreign and economic activity taking into  
account regional features

The aim of the article is to analyze the directions of public management of 
foreign economic activity in Ukraine and to determine the regional features of the 
organization of foreign economic activity. 

The research methodology included the use of general scientific methods 
(analysis, synthesis, specification, classification) and special (system-structural 
research, economic analysis). The scientific novelty of the obtained results is to 
establish the need for public management of foreign economic activity in the context 
of regional features as an important aspect of foreign economic policy of the region. 

Conclusions. The article clarifies that it is expedient to consider public 
administration as an organizing and regulating influence of the state on the social 
life of people in order to organize, preserve or transform it, based on the power 
that limits effective social control. It is established that the foreign economic 
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relations of any country should be regulated by the state and regulated by the 
public. It is determined that some regions have certain features of development 
and specialization, and therefore have different export potential, and the state of 
foreign economic activity of the region depends on its implementation. The main 
goals of regional foreign economic activity are: support and development of existing 
forms and directions of foreign economic policy; development of new forms of 
foreign economic activity; formation and development of foreign economic 
infrastructure; attracting both national and foreign investments; development of 
export potential of regions; increasing the competitiveness of regions as a necessary 
prerequisite for their international integration. 

Keywords: export, imports, public administration, foreign economic activity, 
foreign economic policy, region.

Постановка проблеми. Управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю підприємств у сучасних економічних умовах країни, регулю-
вання фінансових потоків на міжнародному рівні, розширення об-
сягу та географія експортних поставок товарів і послуг стають усе 
більш важливими під час зростаючої економічної взаємозалежнос-
ті країн. Незважаючи на зміни в політичній ситуації, зовнішньое-
кономічна діяльність відіграє суттєву роль в економіці країни. Вона 
є пріоритетним напрямом політики держави, оскільки створює 
основу для розвитку вигідної торгівлі, залучення іноземних інвес-
тицій у країну, розширення та налагодження дружніх зв’язків із 
потенційними закордонними партнерами. Також зовнішньоеконо-
мічна діяльність – одне з головних джерел доходів державного 
бюджету, а значить, найважливіший чинник вирішення ключових 
економічних і соціальних завдань. На сьогодні є чимало підпри-
ємств у різних регіонах України, що активно беруть участь у зо-
внішній торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуку шляхів розви-
тку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків та аналізу експорт-
ного потенціалу регіонів присвятили свої праці такі вчені, як: 
Г. Дроздова, Ю. Козак, Н. Притула, О. Єрмакова, В. Крупін [3], 
Г. Козлова, Е. Прушківська, Ю. Шишова [1], В. Лисюк, І. Циналєв-
ська, В. Третяк [4], С. Тимофеєнко [5], Т. Мельник, О. Пирог, А. За-
цепило, Н. Павленчик, О. Процевят, Р. Скриньковський, Л. Гарасим 
[7] та ін. Разом з тим, варто висвітлити аспекти публічного управ-
ління зовнішньоекономічною діяльністю та визначити складники 
зовнішньоекономічного потенціалу регіонів.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан зовнішньоекономіч-
них зв’язків України потребує вирішення таких невідкладних за-
вдань, як: розвиток експортного потенціалу країни, підвищення 
конкурентоспроможності українських товарів на світовому ринку, 
залучення іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, гаранту-
вання економічної безпеки України. Для цього необхідно розпочати 
трансформацію зовнішньоекономічної діяльності з регіонального 
рівня і визначити специфічні чинники, що впливають на зовнішньо-
економічну діяльність кожного регіону. 

Доцільно розглядати публічне управління як організаційний і 
регулятивний вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з 
метою її впорядкування, збереження чи перетворення, що базується 
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на владній силі, яка обмежує дієвий суспільний контроль. Тобто 
публічне управління – це, насамперед, управління людьми. 

Суб’єктом та одночасно об’єктом публічного управління є грома-
дянське суспільство, недержавні організації (різні самоврядні струк-
тури (громадські організації, об’єднання) і їхні органи), органи 
державної влади.

Зовнішньоекономічна активність регіонів на сьогодні постає як 
певний чинник, що сприяє підвищенню добробуту населення, по-
кращенню якості його життя, а також соціально-економічному роз-
витку території і підвищенню її конкурентоспроможності. Однак 
однією з ключових проблем у дослідженні зовнішньоекономічної 
діяльності держави залишається її проєкція на регіони, що мають 
різний економічний потенціал розвитку.

Зовнішньоекономічні зв’язки будь-якої країни мають регулювати 
й держава, і громадськість. У централізованій економіці зовнішньо-
економічна діяльність перебуває під особливо жорстким контролем 
державних органів, адже існує державна монополія зовнішньої тор-
гівлі, порушення якої розглядають як карний злочин. Але й у кра-
їнах з ринковою економікою державне регулювання зовнішньоеко-
номічних зв’язків досить відчутне. Зовнішньоекономічна функція 
держави є продовженням її внутрішньогосподарської функції, але 
реалізується в дещо відмінній формі, у зв’язку із чим методи реалі-
зації державою цієї функції специфічні. Основною метою впливу 
країни на зовнішньоекономічну діяльність є забезпечення її еконо-
мічних і політичних інтересів. Водночас держава схильна брати на 
себе здійснення низки зовнішньоекономічних операцій, що приносять 
прибутки і потребують її участі. Держава тим або іншим чином ре-
гулює, стимулює або обмежує практично всі сфери міжнародних 
економічних зв’язків.

Матеріальною основою зовнішньоекономічної діяльності є зовніш-
ньоекономічний комплекс країни або регіону. 

Світові глобалізаційні процеси обумовлюють розмивання націо-
нальних кордонів у сфері використання ресурсів і продукції. Певні 
регіони країн мають сьогодні додаткові конкурентні переваги в за-
лученні ресурсів на більш вигідних умовах, тому що в них склали-
ся кращі умови праці й інвестиційний клімат, чому сприяли не лише 
центральні органи влади, а й ефективна регіональна політика зо-
внішньоекономічної діяльності та активна позиція громадськості, а 
отже, публічне управління.

Як підкреслює Е. Прушківська [1], в Україні існує певна регіо-
нальна розбалансованість в економічному розвитку: регіони нерівно-
мірно беруть участь у зовнішньоекономічних зв’язках, що відбива-
ється як в обсягах, так і в структурі їх економічного розвитку. 
Зовнішньоекономічна орієнтація розвитку наявна в індустріальних 
регіонах, оскільки вони володіють значимим у сучасних умовах екс-
портним потенціалом, посідають вигідне географічне положення, 
мають інфраструктуру, що забезпечує їх функціонування, і відносно 
диверсифіковану виробничу структуру. Зовнішньоекономічні зв’язки 
здійснюють здебільшого через великі міста. У цих містах функціо-
нують, як правило, більшість усіх розміщених у регіоні підприємств 
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з іноземними інвестиціями, сконцентровані зовнішньоторговельні 
функції, залучені в регіоні іноземні кредити, обслуговуючі та супут-
ні види діяльності, але значна частина периферійних територій зна-
ходиться поза процесами інтернаціоналізації економіки [1, с. 98].

Тому основу державної регіональної політики України [2] стано-
вить принципове усвідомлення, що підвищення рівня конкуренто-
спроможності всіх регіонів не можливе без створення таких умов, 
які б дали їм змогу реалізувати внутрішній потенціал, зробити свій 
внесок у національну економіку й ефективно використати власні 
конкурентні переваги на зовнішньому ринку. А таку політику не 
можна реалізувати без повноцінного публічного управління.

Згідно з В. Є. Крупіним, на регіональному рівні зовнішньоеконо-
мічну діяльність здійснюють за такими напрямами: 

– експорт;
– імпорт; 
– іноземні інвестиції; 
– власні інвестиції; 
– забезпечення економічної безпеки; 
– фінансово-економічні заходи задля стимулювання експорту, 

розвитку експортного потенціалу й виробництв для заміщення ім-
порту; 

– удосконалення правової бази та системи інформаційного, ди-
пломатичного й організаційного забезпечення; 

– розвиток інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності тощо 
[3, с. 27].

Основні цілі регіональної зовнішньоекономічної діяльності такі: 
підтримка та розвиток наявних форм і напрямів зовнішньоекономіч-
ної політики; просування нових форм зовнішньоекономічної діяль-
ності; формування та вдосконалення зовнішньоекономічної інфра-
структури; залучення як національних, так й іноземних інвестицій; 
розвиток експортного потенціалу регіонів; підвищення конкуренто-
спроможності регіонів як необхідної передумови їх міжнародної ін-
теграції.

Зовнішньоекономічна політика регіону, формуючись під впливом 
зовнішньоекономічної політики держави й державної регіональної 
політики, являє собою сукупність заходів та інструментів, що здій-
снюють вплив на суб’єктів мікрорівня та в межах своєї компетенції 
регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Разом із тим, зовніш-
ньоторговельна й інвестиційна складові зовнішньоекономічної по-
літики держави визначають вектори регіональних зовнішньоторго-
вельної та інвестиційної політик, тоді як митна й валютні її скла-
дові безпосередньо впливають на макрорівень, визначаючи умови 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності на території держави 
загалом [4, с. 273].

Ядро системи зовнішньоекономічної діяльності в регіоні станов-
лять вітчизняні й іноземні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, що діють на його території. Від того наскільки будуть конкурен-
тоспроможними вітчизняні суб’єкти ЗЕД (підприємства) і їхня про-
дукція, залежить розвиток регіону й рівень життя населення в 
ньому. Але не менш важливим є питання, яким зовнішньоекономіч-
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ним потенціалом володіє той чи інший регіон і як контролюють таку 
діяльність. Як правило, найкращий контроль – суспільний.

Зовнішньоекономічний потенціал регіону характеризується сукуп-
ністю складових, які забезпечують можливість виходу підприємств 
регіону на зовнішні ринки. 

Експортний потенціал країни сумарно складається з потенціалів 
регіонів. Проте окремі регіони мають певні особливості розвитку та 
спеціалізації, а отже, різний потенціал. Від того як реалізується 
експортний потенціал, буде залежати і стан зовнішньоекономічної 
діяльності регіону [5, с. 78].

На думку вчених М. Сейфуллаєвої і В. Капіцина [6], основою 
експортного потенціалу регіону є його ресурсно-сировинна база й 
стан економіки, що забезпечують йому науково-технологічний, про-
мисловий, соціальний і культурний розвиток, який дає змогу до-
сягти стійких темпів зростання експортного виробництва та висо-
кого рівня життя населення з урахуванням наявних і прогнозованих 
ринкових умов [6, с. 6].

Науковці Н. Павленчик, О. Процевят, Р. Скриньковський і Л. Га-
расим, досліджуючи складові формування експортного потенціалу, 
виділяють визначальні ресурси формування експортного потенціалу 
регіону: кадрові, виробничі, фінансово-інвестиційні, інноваційні, 
маркетингові, інформаційні, організаційно-управлінські; а також 
можливості як елемент формування експортного потенціалу промис-
ловості регіону [7].

Загалом публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю 
з урахуванням регіональних особливостей є багаторівневим, що зо-
бражено на малюнку 1.

Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю з ураху-
ванням регіональних особливостей має три основні елементи. Роль 
ресурсної складової у формуванні зовнішньоекономічного потенціалу 
регіону складно переоцінити. Дослідники здебільшого асоціюють по-
тенціал саме з ресурсними можливостями регіону, до яких належать: 

– основні ресурси (їх склад визначають з кожного регіону окремо); 
– розвинені ресурси (загальна інфраструктура регіону, науковий 

потенціал, рівень освіти населення); 
– спеціальні ресурси (інфраструктурне забезпечення зовнішньое-

кономічної діяльності регіону, наявність спеціальних економічних 
зон, фахівці відповідного профілю знань, особисте технологічне об-
личчя регіону тощо).

Технологічна складова належить до тих елементів зовнішньоеко-
номічного потенціалу, що визначають його ефективність і конкурен-
тоспроможність і яка зазнає постійних змін під впливом науково-
технічного прогресу. Технологічний моніторинг у регіоні повинен 
стати засобом активізації інноваційних процесів і підвищення тех-
нологічного рівня регіону. 

Структурна складова зовнішньоекономічного потенціалу регіону 
створює можливості для задоволення різноманітних потреб спожи-
вачів в експортній продукції, яку виробляють у регіоні. Структура 
виробництва регіону значною мірою впливає на загальний рівень 
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ефективності зовнішньоекономічного потенціалу. Оскільки окремі 
види діяльності мають істотні розбіжності за рівнем ефективності, 
їхні структурні пропорції стають фактором зростання (чи зменшення) 
загальної ефективності зовнішньоекономічного потенціалу регіону.

Рис. 1. Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю  
з урахуванням регіональних особливостей

Джерело: розробка авторів на основі [4–6].

Висновки. Отже, формування ефективної зовнішньоекономічної 
діяльності зумовлене регіональними особливостями, які має врахо-
вувати держава у своїй діяльності. У нових зовнішніх і внутрішніх 
умовах практичні аспекти реалізації державної регіональної політи-
ки повинні бути зіставленні із зовнішньоекономічною політикою 
держави та публічним управлінням суспільства, що стане запорукою 
розвитку ефективної зовнішньоекономічної політики регіонів; дієва 
зовнішньоекономічна діяльність регіону можлива за умови визна-
чення кожним регіоном своєї місії, яка допоможе збалансувати вну-
трішні потреби регіону, його роль у державі й за її межами (страте-
гія розвитку регіону), а також стимулювання зовнішньоекономічно-
го потенціалу регіону, який складається з ресурсної, структурної і 
технологічної складових.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ  
НА ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
«КОРПОРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА»  

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Цель статьи – исследовать основные направления перехода государства от 

«олигархической» системы управления к народовластию в форме «корпоративного 
государства», где учредителями являются граждане-собственники национального 
богатства, в контексте устойчивого развития, многокультурности населения и 
разнообразия особенностей экономического развития регионов.
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Методология исследования – критический системный анализ и метод про-
ектирования устойчивого развития Украины, регионов и территориальных гро-
мад в условиях децентрализации и многообразия форм собственности.

Научная новизна работы состоит в оценочных определениях базовых понятий 
«корпоративного государства»,олигархической системы, коррупционного консенсуса, 
разработке триадной модели «СО-ЗНАНИЯ» – «СО-ВЛАСТИЯ» – «СО-РАЗВИТИЯ» 
как необходимого условия перехода к народовластию и самих принципов корпора-
тивного управления в системе народовластия применительно к Украине.

Выводы. 1. Предложено осуществить корректировку стратегического курса 
Украины – от стратегии экономики замедленного роста, на принципах либе-
ральной идеологии и «внешнего» управления, к стратегии устойчивого развития 
и проектирования экономики будущего, основываясь на теории конвергенции 
«социализма и капитализма». 2. Описана триадная модель формирования граж-
данского общества, устойчивого «со-развития» и корпоративного «со-
управления».3. Обоснованно переход от олигархической системы обустройства 
государства, которая базируется на «коррупционном консенсусе» и теневой 
экономике, к системе народовластия в форме «корпоративного государства» и 
частно-государственного партнёрства по триадной модели «бизнес – территори-
альная громада – власть», что позволит выполнить требования статей 5 и 13 
Конституции Украины в части права собственности народа на национальное 
богатство и источник власти [1].

Ключевые слова: деолигархизация, коррупционный консенсус, устойчивое 
развитие, «со-знание», «со-властие», «со-развитие», «корпоративное государ-
ство», доверительное управление, делегирование полномочий снизу вверх, 
взаимосвязанные территориальные кластеры, базовый доход.
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Становлення системи народовладдя на принципах формування 
«корпоративної держави» в контексті сталого розвитку України

Мета статті – дослідити основні напрями переходу державивід «олігархічної» 
системи управління до народовладдя у формі «корпоративної держави», де за-
сновниками є громадяни-власники національного багатства, у контексті сталого 
розвитку, багатокультурності населення та різноманітності особливостей еконо-
мічного розвитку регіонів.

Методологія дослідження – критичний системний аналіз і метод проєкту-
вання сталого розвитку України, регіонів і територіальних громад в умовах 
децентралізації та різноманіття форм власності. 

Наукова новизна роботи полягає в оцінних визначеннях базових понять 
«корпоративної держави», олігархічної системи, корупційного консенсусу, роз-
робці тріадної моделі «СПІВ-ЗНАННЯ» – «СПІВ-ВЛАДИ» – «СПІВ-РОЗВИТКУ» 
як необхідної умови переходу до народовладдя та самих принципів корпоратив-
ного управління в системі народовладдя України. 

Висновки. 1. Запропоновано здійснити коригування стратегічного курсу 
України – від стратегії економіки уповільненого зростання, на засадах лібераль-
ної ідеології та «зовнішнього» управління, до стратегії сталого розвитку та 
проєктування економіки майбутнього з опорою на теорії конвергенції «соціаліз-
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му та капіталізму». 2. Описано тріадну модель формування громадянського 
суспільства, сталого розвитку та корпоративного управління. 3. Обґрунтовано 
перехід від олігархічної системи облаштування держави, що базується на «ко-
рупційному консенсусі» та тіньовій економіці, до системи народовладдя у фор-
мі «корпоративної держави» та приватно-державного партнерства за тріадною 
моделлю «бізнес – територіальна громада – влада», що дасть змогу виконати 
вимоги статей 5 і 13 Конституції України щодо права власності народу на на-
ціональне багатство та джерело влади [1]. 

Ключові слова: деолігархізація, корупційний консенсус, сталий розвиток, 
«спів-знання», «спів-влада», «спів-розвиток», «корпоративна держава», довірче 
управління, делегування повноважень знизу вгору, взаємопов’язані територі-
альні кластери, базовий дохід.
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Becoming of a democracy population system with principles of 
formation the «corporate state» in e context of  
sustainable development of Ukraine

The purpose of the article is to investigate the main directions of the transition 
from the “oligarchic” system of government to democracy in the form of a 
«corporate state», where the founders are citizens-owners of national wealth, in 
the context of sustainable development, multiculturalism of the population and a 
variety of features of economic development of regions.

The research methodology is a critical system analysis and a method of planning 
sustainable development of Ukraine, regions and territorial communities in the 
context of decentralization and a variety of forms of ownership.

The scientific novelty of the work consists in the evaluative definitions of the 
basic concepts of the «corporate state», the oligarchic system, corruption consensus, 
the development of the triad model «CO-KNOWLEDGE»–»CO–POWER»–«CO- 
DEVELOPMENT» as a necessary condition for the transition to democracy and the 
principles of corporate management in the system of democracy applies to Ukraine.

Conclusions. 1. It is proposed to adjust the strategic course of Ukraine – from 
the strategy of the economy of slow growth, on the principles of liberal ideology 
and «external» management, to the strategy of sustainable development and 
planning of the economy of the future based on the theory of convergence of 
«socialism and capitalism». 2. Describes anatriadic model of the formation of civil 
society, sustainable co-development and corporate co-management. 3. The transition 
from an oligarchic system of state development, which is based on a «corruption 
consensus» and a shadow economy, to a system of democracy in the form of a 
«corporate state» and public-private partnership according to the triad model 
«business – territorial community – power» is justified, which will allow the 
requirements of Articles 5 and 13 of the Constitution of Ukraine in terms of the 
people’s ownership of national wealth and the source of power [1].

Key words: deoligarchization, corruption consensus, sustainable development, 
«co-knowledge», «co-power», «co-development», «corporate state», trust management, 
delegation of powers from the bottom up, interconnected territorial clusters, basic 
income.
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Постановка проблемы. Актуальность поиска альтернативной стра-
тегии развития Украины и системы управления государством обус-
ловлена тем, что за 30 лет независимости Украина не только не 
обеспечила устойчивого развития, но провела деиндустриализацию, 
превратившись в «буферную зону» геополитического конфликта, 
сформировала внутренний конфликт по вопросам языка, веры, на-
циональности, историческим ценностям и векторам развития регио-
нов. Опросы населения показывают, что большинство граждан 
Украины считают, что государство движется в неправильном на-
правлении. Альтернативой данному курсу может быть стратегия 
устойчивого развития, базовые модели и научное осмысление которых 
изложены в статьях[2; 3]. Преодоление внутренних конфликтов пред-
ложено решать через создание моделей устойчивого развития, иерар-
хической системы взаимосвязанных территориальных кластеров, 
образованных на базе совместной собственности граждан Украины 
на национальное богатство и коммунальное имущество, формирование 
корпоративного государства как системы народовластия и довери-
тельного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемные 
аспекты альтернативной стратегии развития исследовали такие 
ученые, как: В. Борзунов [2; 3; 14; 15], Л. Шморгун [3], А. Брагова 
[5], А. Ермолаев[6], Ю. Павленко [9], В. Алексеева [10], М. Ерма-
ков[16], А. Сахаров, Е. Боннэр [17] и др. Проблемы, изложенные в 
данной статье, нашли отображеные в Законе Украины «Про запо-
бігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним 
впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)»[7].

Цель статьи – исследовать основные направления перехода от 
«олигархической» системы управления государством к народовластию 
в форме «корпоративного государства», где учредителями являются 
граждане-собственники национального богатства, в контексте устой-
чивого развития, многокультурности населения и разных особеннос-
тей экономического развития регионов.

Изложение основного материала.
1.Авторские суждения и оценочные определения базовых понятий.
1.1. Устойчивое развитие применительно к Украине. Устойчивое 

развитие – это развитие, обеспечивающее баланс интересов нынешнего 
и будущих поколений, конкурентоспособность страны в усло виях пере-
хода к новым технологическим укладам («Индустрия 4.0, 5.0,6,0»), 
«Глобализация 2.0,3.0» и качество жизни населения, хотя бы не 
ниже среднего по Европе.

1.2. «Корпоративное государство» как составляющая системы 
народовластия. Прежде чем дать определение корпоративного госу-
дарства как системы народовластия, из всего многообразия определе-
ний государства остановимся на двух, по нашему мнению, наиболее 
отвечающих понятию народовластия. Государство, по И. Канту,– «об-
щество людей, которое само распоряжается и управляет собой» [4]. 
Государство, по М. Цицерону,– «дело, достояние народа. При этом 
народ – это не любое соединение людей, собранных каким-то ни было 
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образом, а соединение многих людей, связанных между собой со-
гласием в вопросах права и общности интересов»[5]. Опираясь на 
эти философские определения, «корпоративное государство» обозна-
чим как составляющую системы народовластия – это государство, 
основанное на учредительстве граждан Украины в качестве совместных 
собственников национального богатства (земля, недра, леса, водные 
ресурсы, стратегические предприятия) и коммунального имущества 
с целью осуществления совместной деятельности по владению, поль-
зованию, распоряжению собственности и обеспечению совместного 
комфортного проживания и устойчивого развития.

1.3. «Олигархическое корпоративное государство». А. Ермолаев  
исследовал сущность такого понятия [6], и его отличие от определе-
ния корпоративного государства как системы народовластия состоит 
в бенефициаре – конечном получателе выгоды, т.е. в отличии от 
народовластия, где бенефициаром есть граждане Украины, при оли-
гархической системе бенефициаром есть олигарх. Определение оли-
гарха дано в Законе Украины «О предотвращении угроз националь-
ной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих 
значительный экономический и политический вес в общественной 
жизни (олигархов)» [7], хотя, по нашему мнению, оно не раскрывает 
сущности олигархического государства и, следовательно, механизма 
эффективной борьбы с этим явлением. По нашему мнению, более 
правильно идентифицировать олигарха как представителя крупного 
бизнеса, использующего власть для личного и корпоративного обо-
гащения в форме казнокрадства и незаконных преференций. Дуаль-
ную сущность «олигархата» как системы коррупционного консенсу-
са вскрывает такое определение: взаимное согласие бизнеса и власти 
на коррупционные деяния с целью личного и корпоративного обо-
гащения. В этом смысле явление «олигархата» может существовать 
только при коррумпированной власти, что в принципе меняет подходы 
к борьбе с этим явлением. Понятие «коррупционный консенсус» для 
Украины приняло форму вертикально интегрированной системы по 
всей вертикали власти, в т.ч. и органов самоуправления, и охватило 
общество на бытовом уровне в форме взяточничества.

1.4. Народ Украины (применительно к «корпоративному государ-
ству») – это граждане Украины, проживающие на единой территории 
«корпоративного государства», объединённые национальной идеей 
совместного комфортного проживания, совместного устойчивого раз-
вития, которые осознают свою множественность разностей по наци-
ональности, традициям, языку, вере, историческим ценностям и 
особенностям регионального экономического развития.

1.5. Территориальное устройство Украины – это идеология де-
централизации страны, основанная на делении Украины на потен-
циально экономически самодостаточные административно-
территориальные единицы (краи), которые обладают максимально 
схожими национальными и историческими традициями и особен-
ностями экономического развития, т.е. наименее подвержены вну-
тренним конфликтам. Понятие «потенциально-экономическая само-
достаточность» свидетельствует о том, что в Украине нет 
конкурентоспособных регионов в понимании мировых стандартов 
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(равно как и сама Украина не есть самодостаточной по основным 
макроэкономическим параметрам) и нужно обеспечить устойчивое 
развития страны и регионов, проектируя экономику будущего. Тер-
риториальное устройство базируется на создании общенародной 
собственности на землю и национальное богатство – совместная 
собственность граждан Украины с равным долевым участием в «кор-
поративном государстве», с правом передачи в доверительное управ-
ление и получение базового дохода. Создание административно-тер-
риториальной единицы (края) – это прежде всего передача части 
собственности на землю на уровень территориальной громады. Од-
нако собственность требует смены системы управления страной в 
целом. Базой для территориального управления являются: террито-
риальная громада (а не партии) и реализация права народа на 
власть – народа как исключительного источника формирования 
власти. Принцип независимости трёх ветвей власти обеспечивается 
равной легитимностью представительной (законодательной), испол-
нительной и судебной власти путём всенародных выборов депутатов 
всех уровней, Президента (как главы центральной исполнительной 
власти), глав регионов, глав ОТГ (мэров), председателей судов всех 
уровней и правом народа на их отзыв через референдум. Бюджетная 
система формируется снизу вверх – через отчисления части 
бюджетных доходов ОТГ и регионов на центральный уровень для 
финансирования полномочий центральных органов власти и управ-
ления стратегическими проектами. Регионы наделяются правом 
законодательства на региональном уровне при соблюдении верхо-
венства центральных законов. Парламент Украины формируют 
двухпалатным: верхняя палата–из представителей регионов и ниж-
няя палата, формируемая на партийной основе.

2. Принципы формирования «корпоративного государства».
2.1. Принцип народовластия (содержание) в форме «корпоратив-

ного государства» (организационная форма) в контексте устойчиво-
го развития Украины (цель). Принцип народовластия в данном 
случае определяется моделью тройной спирали устойчивого развития: 
«СО-ЗНАНИЕ» – «СО-ВЛАСТИЕ» – «СО-РАЗВИТИЕ». «Со-знание» – 
повышение уровня сознания общества на базе научного и метафизи-
ческого познания как необходимой составляющей формирования 
гражданского общества на постиндустриальном этапе. Наука подошла 
к этапу проникновения в тонкий мир познания законов мироздания 
и троичного кода развития человечества «физическое тело – душа – 
дух». «Со-властие» – сущность народовластия, основанного на утверж-
дении народа как единственного источника власти и собственника 
всего национального богатства Украины с функциями владения, 
пользования и распоряжения. 

2.2. «Со-развитие» – идеология совместного устойчивого развития 
(внешнего и внутреннего) и коллективной безопасности как 
альтернативы действующей идеологии «ПРОТИВО-СТОЯНИЯ», при-
ведшей Украину к статусу «буферной зоны с признаками внешнего 
управления» как определенному способу«колонизации» слаборазвитых 
стран. Схема модели приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема модели тройной спирали развития
Источник: авторская разработка.

2.3. Принцип единства и многообразия форм собственности. Осно-
вой «корпоративного государства» есть общенародная собственность 
граждан Украины на национальное богатство (совместная собствен-
ность с равными долями в уставном фонде) и коммунальное имуще-
ство, что устраняет действующую подмену в форме государственной 
собственности. Граждане Украины выступают учредителями «корпо-
ративного государства». Доверительное управление общенародной 
собственностью осуществляет управитель в лице государственных 
институций в интересах собственников –граждан Украины. В этой 
связи институт «советов депутатов» наделяют функциями наблю-
дательных советов корпоративных структур. Граждане Украины, 
обладая всеми полномочиями собственников (владения, пользования, 
распоряжения), получают права на начисления базового дохода по 
результатам деятельности государства от использования общенарод-
ной собственности. В «корпоративном государстве» функционируют 
все виды собственности, в т.ч. и частная, но управление осуществля-
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ется на принципе баланса интересов бизнеса (получение прибыли) и 
территориальных громад, используя систему частно-государственно-
го партнёрства и их солидарной ответственности за устойчивое раз-
витие страны и качество жизни населения.

Схема модели «корпоративного государства» приведена на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Схема модели «корпоративного государства»
Источник: авторская разработка.

2.4. Принцип сближения систем «социализма и капитализма». 
Постиндустриальное (интегральное) общество, которое создаётся в 
процессе технологической революции («Индустрия 4.0,5.0,6.0») и 
«Глобализация 2.0,3.0», соответствует формированию нового обще-
ственного строя (условно называемым «социализированным капита-
лизмом»), базирующегося на теории конвергенции. Суть ее в опти-
мальном сочетании «социального регулирования социализма и 
рыночного производства капитализма», частного и общественного 
присвоения, усиления роли государства и стратегического планиро-
вания на базе динамических моделей межотраслевого баланса с ис-
пользованием суперкомпьютеров. В «корпоративном государстве» это 
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реализуется при разработке модели оптимального сочетания обще-
ственной и частной собственности и модели управления, основанной 
на балансе интересов бизнеса и территориальной громады [8; 9].

2.5. Принцип единства материального и духовного развития. 
Принцип единства [10] материального и духовного используют в по-
строении «корпоративного государства» при разработке базовых 
моделей устойчивого развития как создания зоны баланса целей и 
интересов экономического, социального, экологического и духовного 
развития общества на постиндустриальном этапе. Для этого к 
основным направлениям устойчивого развития, согласно резолюции 
ООН [11], в авторские модели была добавлена модель духовного раз-
вития, основанная на идеологии формирования морали общества как 
борьбы противоположностей добра и зла, истины и лжи, любви и 
ненависти. 

2.6. Принцип проектирования будущего – это переход от «ремон-
тирования» настоящего к созданию ИНОГО – того, чего нет в на-
стоящем. Применительно к Украине речь идёт, в первую очередь, об 
установлении мира на территории Украины, проектировании 
экономики будущего, обеспечивающего экспоненциальный рост в 
условиях технологической революции и перехода к новым техноло-
гическим укладам. Это позволит Украине перейти от статуса 
слаборазвитых стран к статусу государств G20.

2.7. Принцип главного звена. Главным звеном проекта будущего 
является общесистемный проект экономики будущего, с которым 
синхронизируются по целям, содержанию и во времени (дорожная 
карта) локальные проекты секторальных реформ. Проект экономики 
будущего должен обеспечить экспоненциальный рост экономики за 
счёт инновационного, технологического прорыва в постиндустриаль-
ное общество.

2.8. Принцип кластерной «матрёшки». Административно-терри-
ториальное устройство корпоративного государства представляет со-
бой трёхуровневую систему взаимосвязанных территориальных клас-
теров «ОТГ» – «регион» – «страна», где под территориальным клас-
тером понимают объединения граждан, проживающих на данной 
территории, с целью совместного устойчивого развития и обеспечения 
высокого уровня жизни.

2.9. Принцип комфортного проживания множества разностей на 
единой территории – модель децентрализации, обеспечивающая ком-
фортное проживание, социально-экономическое и духовное развитие 
на единой территории групп населения, разных по национальности, 
языку, вере, ментальности, историческим ценностям, регионов с 
разными особенностями экономического развития (множества раз-
ностей).

2.10. Принцип перехода от «дотационной самодостаточности» к 
управлению устойчивым развитием территориальным кластером 
– к системе управления территориальными кластерами, основанной 
на балансе интересов, социально-экономическом партнёрстве и со-
лидарной ответственности бизнеса (как источника доходов), науки 
(как определителя прогресса), территориальной громады (как источ-
ника власти, собственника национального богатства и коммуналь-
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ного имущества) и власти (как доверительного управителя в интересах 
народа) за устойчивое развитие территорий и качество жизни населе-
ния. Дотационная самодостаточность (авт.) – действующая система 
формирования ОТГ (объединённых территориальных громад) без 
технико-экономического обоснования возможности обеспечить устой-
чивое развитие и высокое качество жизни населения, что привело к 
необходимости предоставления громаде дотаций, субвенций и субсидий.

2.11. Принцип формирования власти снизу вверх. 
Равная легитимность представительной и судебной власти: 1. Пря-

мые выборы руководителей представительной власти терри тори-
альных кластеров (ОТГ – мэров, регионов – глав) и Президента как 
главы исполнительной власти (КМУ). 2. Прямые выборы депутатов 
территориальных кластеров по мажоритарной системе, в т.ч. в об-
ластной совет по три депутата от каждой ОТГ и по 3–5 депутатов от 
каждого региона в верхнюю палату Верховного Совета Украины. 
3. Прямые выборы судей в суды первой инстанции ОТГ, в апелля-
ционную инстанцию области, в кассационную инстанцию Украины. 
Выборы судей Верховного и Конституционного Судов осуществляют 
на съезде судей Украины. 

Обеспечение законотворчества: разработку законов осуществляют: 
Институт стратегического исследования и законотворчества, а на 
региональном уровне – Агентство регионального развития, с при-
влечением специализированных научно-исследовательских организа-
ций и экспертного сообщества. 

Формирование исполнительной власти. Исполнительную власть 
(исполком ОТГ, облисполкомы) нанимают соответствующие советы 
депутатов по контракту доверительного управления в интересах 
территориальных громад. 

2.12. Сформулированные принципы соответствуют стратегичес-
ким направлениям формирования «корпоративного государства»: 
теории конвергенции «социализма и капитализма» (социализированный 
капитализм), парламентско-президентской республике и народовлас-
тию, модели совместного устойчивого развития и безопасности 
Украины и стран Евразийского континента (со-развитие). 

2.13. Формирование Декларации государства Украины. Деклара-
цию разрабатывают на основании Принципов корпоративного госу-
дарства как национальный общественный договор граждан Украины, 
утверждают на всеукраинском референдуме, и она является юриди-
ческой основой для разработки Конституции Украины.

2.14. Определение «корпоративного государства» в системе на-
родовластия – это государство, основанное на совместной общена-
родной и коммунальной собственности граждан Украины, 
выполняющее функции доверительного управления в интересах на-
рода и обеспечивающее баланс интересов социально-ответственного 
бизнеса и территориальных громад через механизм частно-государ-
ственного партнёрства и солидарной ответственности за устойчивое 
развитие страны и качество жизни населения. Презентация статьи 
автора Борзунова В. И. «Некоторые концепции народовластия в 
форме корпоративного государства в контексте устойчивого развития 
Украины» была представлена на международном конкурсе [12].
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Выводы. 1. Предложено осуществить корректировку стратегичес-
кого курса Украины – от стратегии экономики замедленного роста, 
на принципах либеральной идеологии и «внешнего управления», к 
стратегии устойчивого развития и проектирования экономики буду-
щего, основываясь на теории конвергенции «социализма и капита-
лизма». 2. Описана триадная модель формирования гражданского 
общества, устойчивого «со-развития» и корпоративного «со-управле-
ния». 3. Обоснованно переход от олигархической системы обустрой-
ства государства, которая базируется на «коррупционном консенсусе» 
и теневой экономике, к системе народовластия в форме «корпоратив-
ного государства» и частно-государственного партнёрства по триадной 
модели «бизнес – территориальная громада – власть», что позволит 
выполнить требования статей 5 и 13 Конституции Украины в части 
права собственности народа на национальное богатство и источник 
власти [1].
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СВІТОВІ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ  
ТА ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

Метою статті є дослідження сучасного механізму регулювання ринку крип-
товалют у зарубіжних країнах, зокрема світового досвіду обліку й оподаткуван-
ня операцій з віртуальними валютами. 

Методологія дослідження. У роботі застосовано методи порівняння, абстрак-
ції, аналізу та узагальнення, а також табличного моделювання. 

Наукова новизна. Визначено, що світовий досвід регулювання ринку крип-
товалют є більш прогресивним, ніж вітчизняний. Відповідно, з урахуванням 
обраного Україною євроінтеграційного вектору розвитку успішні світові прак-
тики організації обліку й оподаткування криптовалют можуть стати важливими 
для нашої держави на шляху формування законодавчої бази, яка в перспекти-
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ві буде забезпечувати регулювання операцій з використанням криптовалют на 
вітчизняному ринку. Доведено, що необхідність аналізу зарубіжного досвіду 
також зумовлена можливістю його застосувати в контексті реалізації двох за-
вдань: по-перше, визначення найбільш ефективних інструментів впливу на 
операції з криптовалютами як активами, а по-друге, удосконалення державної 
регуляторної діяльності в Україні відповідно до тенденцій у світовій практиці. 

Висновки. У ході дослідження визначено, що світова практика обліку й 
оподаткування криптовалют різноманітна, що зумовлено відмінностями в нор-
мативно-правовій базі держав, динамікою цифрових трансформацій, особливос-
тями державного фінансового регулювання і моніторингу. У роботі світовий 
досвід проаналізовано в контексті поділу країн на ті, що легалізували обіг 
криптовалюти та стимулюють розвиток ринку адміністративними чи економіч-
ними інструментами (зокрема податковими), і ті, у яких обіг та операції із 
криптовалютами заборонено. Вказано низку ризиків, пов’язаних з легалізацією 
операцій із криптовалютами. 

Ключові слова: оподаткування криптовалют, операції з обліку криптова-
лют, віртуальні гроші, державне регулювання, ризики. 
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Мировые практики учета и налогообложения криптовалют

Целью статьи является исследование современного механизма регулирования 
рынка криптовалют в зарубежных странах, в частности мировой практики ве-
дения учёта налогообложения операций с виртуальными валютами. 

Методология исследования. В работе использованы методы сравнения, аб-
стракции, анализа и обобщения, а также табличного моделирования. 

Научная новизна работы. Определено, что мировой опыт регулирования 
рынка криптовалют более прогрессивный, нежели отечественный. Соответствен-
но, в связи с выбранным Украиной евроинтеграционным вектором развития 
успешные мировые практики организации учёта и налогообложения криптовалют 
могут стать важными для нашей страны на пути формирования и принятия 
законодательной базы, которая в перспективе будет обеспечивать регулирование 
операций с криптовалютами на отечественном рынке. Доказано, что необходи-
мость анализа зарубежного опыта также связана с возможностью его использо-
вания в контексте реализации двух заданий: во-первых, определение наиболее 
эффективных инструментов влияния на операции с криптовалютами как акти-
вами, а во-вторых, усовершенствование государственной регуляторной деятель-
ности в Украине с учетом тенденций в мировой практике. 

Выводы. В ходе исследования определено, что мировая практика учёта и на-
логообложения криптовалют разнообразная, что обусловлено разными 
регулятивными положениями в нормативно-правовой базе государства, динамикой 
цифровых трансформаций, особенностями государственного финансового регули-
рования и мониторинга. В работе мировой опыт проанализирован в контексте 
распределения стран на те, которые легализовали оборот криптовалют и стимули-
руют развитие рынка административными или экономическими инструментами (в 
т. ч. налоговыми), и те, в которых оборот и операции с криптовалютами запрещены. 
Определено ряд рисков, связанных с легализацией крипто валюты в государстве. 

Ключевые слова: налогообложение криптовалют, операции по учёту крип-
товалют, виртуальные деньги, государственное регулирование, риски.



46 Скрипник С. В., Головчак Г. В., Шепель І. В.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
7

Svitlana Skrypnyk 
Doctor of Economics, 
Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,
Kherson State Agrarian and Economic University 

Hanna Holovchak
PhD in Economics, 
Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing,
Ivan Franko National University of Lviv

Inesa Shepel 
PhD in Economics, 
Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, 
Kherson State Agrarian and Economic University 

World practices of accounting and taxation of cryptocurrencies

The aim of the article is original research on modern conceptual frameworks 
and approaches, the mechanism for regulating the cryptocurrency market in foreign 
countries, in particular research on current practice around the world virtual money 
accounting procedure and taxation. 

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

The scientific novelty. It is defined, that the world experience in regulating 
the cryptocurrency market is more progressive than on domestic practice. 
Accordingly, research and borrowing of the best world management practices on 
the cryptocurrency accounting operations and taxation can be important for 
Ukrainian Government as an integral step in the evolution of the legislative 
framework, which will provide efficiency and transparency of mechanism for the 
regulation of cryptocurrency operations and electronic payments in Ukraine. That 
experience is especially important to Ukraine, since the Government have selected 
way to European integration. Moreover, the need to analyze of foreign practices 
cryptocurrency accounting and taxation are linked with the capacity to use it to 
solve different tasks by Ukrainian public authorities: first of all, to determine the 
most effective tools for cryptocurrency market regulation; and, secondly, to 
improvement of Government regulation into account the best world management 
practices. 

Conclusion. It is defined, that the world practices of regulating the cryptocurrency 
accounting operations and taxation are highly varied, reflecting the specific public 
management and State politics of the various countries, for example, a significantly 
different legal framework, evolution of the digital transformation and divide, 
features in the area of financial management and monitoring and other. In this 
science work countries were divided into groups: which are where operation with 
cryptocurrency is legitimate and national Government has steadily developed 
cryptocurrency market using the administrative and economic (first of all fiscal) 
instruments and which are where operation with cryptocurrency aren’t legitimate 
or don’t have legislative. Some of the exposure risks connected with the 
cryptocurrency accounting operations and taxation and legalization of the 
cryptocurrency as means of payment were identified by authors.

Key words: cryptocurrency taxation, cryptocurrency accounting operations, 
virtual money, Government regulation, risks.

Постановка проблеми. Виникнення криптовалюти та її впрова-
дження в буденність громадян деяких держав світу є наслідком на-
уково-технічного прогресу та цифрових трансформацій. Сьогодні 
навколо ринку криптовалют розвивається самостійна система взаємо-
відносин, пов’язаних з використання електронних грошей, їх обліком 
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та оподаткуванням. Беззаперечно, трансформація традиційних прак-
тик організації фінансових відносин є позитивною в контексті сти-
мулювання економічного зростання держав і переходу на прогресив-
ні моделі здійснення розрахунків, зумовлених виникненням чи 
припиненням фінансових відносин між суб’єктами ринку. Проте 
світові практики різняться внаслідок відсутності єдиних підходів до 
регулювання процесів на ринку криптовалют, здійснення обліку 
електронних засобів платежу й оподаткування операцій з ними. Це 
свідчить про незавершеність становлення ринку віртуальних грошей 
і потребує проведення ґрунтовних досліджень цієї проблематики.  

Отже, динамізація розвитку системи регулювання ринку крипто-
валют у світі, а також вдосконалення зарубіжних практик з обліку 
й оподаткування віртуальних грошей свідчать про їх перспективність 
як фінансових активів, засобів платежу чи товарно-матеріальних 
цінностей. Вітчизняний ринок криптовалют перебуває на етапі роз-
витку, а тому прогресивні практики зарубіжних країн можуть стати 
корисними в умовах цифрових трансформацій України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки проблематика 
обліку й оподаткування криптовалют у зарубіжних державах осо-
бливо актуальна в контексті динамічних цифрових трансформацій і 
розвитку електронних платежів, її вивчає багато науковців, зокрема: 
С. Волосович [1], М. Гребенюк [2], Д. Давидов, В. Дячек, А. Квітка, 
А. Крамаренко [3], Е. Молчанова, Ю. Солодковський [4], А. Черняк 
та ін.

Так, С. Волосович досліджує досвід регулювання криптовалют у 
зарубіжних країнах і підходи до оподаткування діяльності з крип-
товалютами у світовій практиці. Науковець аналізує умови та моти-
ви заборони обігу криптовалют у деяких державах світу, а також 
вивчає порядок регулювання операцій на ринках криптовалют у 
країнах, якими дозволено обіг віртуальних грошей. Саме оподатку-
вання дослідник визначає як основний метод впливу на діяльність 
у сфері криптовалют, що застосовують переважно розвинені держави 
в комплексі з адміністративними й іншими економічними методами 
забезпечення обліку віртуальних грошей та електронних платежів 
[1, с. 100]. М. Гребенюк та А. Черняк аналізують світові практики 
використання криптовалют у платіжних системах в умовах актуалі-
зації процесів цифрових трансформацій [2]. Д. Давидов, В. Дячек, 
А. Квітка, А. Крамаренко вивчають глобальні трансформації бізнес-
процесів під тиском поширення електронних валют. Науковці вста-
новили: рівень довіри до криптовалют з боку користувачів і суб’єктів 
підприємництва зростає, що сприяє просуванню зазначеного виду 
активів у різні сфери економічної діяльності. Вказано, що беззапе-
речними перевагами використання електронних грошей є посилення 
попиту на інновації та виникнення можливості знизити податкове 
навантаження на малий і середній бізнес; серед ризиків ключовою 
є загроза зниження ефективності централізованого державного управ-
ління економічними процесами в державі [3, с. 5]. Ю. Солодковський 
та Е. Молчанова досліджують еволюцію світового ринку грошей, 
зокрема аналізують ринок криптовалют як важливий сегмент гло-
бальної цифрової економіки. Автори вважають: криптовалюти по-
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трібно визнати законними засобами платежу, оскільки їм притаман-
ні риси, а саме: фідуціарність, валютний курс і режим, попит і 
пропозиція, інституційний контроль [4, с. 76], що роблять їх об’єктом 
обліку та базою для оподаткування. Світову практику нормативно-
правового регулювання обігу й оподаткування операцій з викорис-
танням криптовалют, зокрема майнінгу та виведення у фіат, а також 
функціонування криптовалютних бірж, досліджує Європейський 
інформаційно-дослідницький центр за сприяння та підтримки USAID 
[5; 6].

Серед праць іноземних науковців, присвячених аспектам світо-
вого досвіду обліку й оподаткування операцій із криптовалютами, 
акцентуємо на дослідження R. Bоhme, J. Bonneau, J. Clark, 
N. Christin, B. Edelman, E. Felten, J. Gralewski, J. Kroll, T. Konieczny, 
A. Miller, A. Narayanan, P. Papadopoulos, M. Rangoussi, R. Schultz, 
S. Vassiliadis та ін.

Метою статті є здійснення оригінального дослідження світової 
практики обліку й оподаткування криптовалют як важливих векто-
рів регуляторної діяльності на фінансових ринках зарубіжних країн. 
Для досягнення поставленої мети в процесі аналізу сформовано та 
вирішено важливі наукові та практичні завдання:

– проаналізувати сутність криптовалюти як об’єкта обліку й опо-
даткування;

– визначити держави, якими легалізовано обіг криптовалют, де 
існує практика здійснення обліку й оподаткування віртуальних гро-
шей, і держави, якими заборонені такі операції;

– дослідити ризики, пов’язані з обігом криптовалют, і слабкі 
сторони, притаманні світовій практиці обліку й оподаткування елек-
тронних грошей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Криптовалюта є від-
носно новим для сучасної економіки феноменом, проте внаслідок 
активізації процесів цифрових трансформацій уже впевнено посідає 
конкурентну позицію на ринку електронних платіжних інструментів 
чи фінансових активів. Як відомо, регульованість світового ринку є 
ознакою суб’єктивною, особливо в умовах значної міждержавної 
конкуренції, додаткових карантинних обмежень (як реакції на за-
гострення пандемії COVID-19) і диференційованості соціально-еконо-
мічного розвитку національних економік. Досліджуючи ринок крип-
товалют, встановили, що він є: 

– з одного боку, складовою глобального економічного середовища, 
підпорядкованого загальносвітовим стандартам і міжнародним нор-
мам функціонування;

– з іншого – складним, децентралізованим, автономним середови-
щем, у межах якого бізнес-процеси реалізуються в цифровому фор-
маті. Це зумовлює виникнення певних специфічних рис, а саме 
унеможливлення ефективної організації обліку й оподаткування 
операцій з віртуальними грошима, контролю за їх здійсненням і за-
конністю функціонування ринку. 

Функціонування ринку віртуальних грошей забезпечує викорис-
тання криптовалют. Дискусії навколо визначення змісту цього по-
няття тривають. У контексті дослідження криптовалюти як об’єкта 
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обліку й оподаткування можна тлумачити її як віртуальну грошову 
одиницю, емісія якої здійснюється з використанням розподілених 
мереж і публічно доступних журналів реєстрації угод [7, с. 230]. 
Такий механізм емітування знижує можливості централізованого 
регулювання ринку, здійснення стандартизованого обліку й оподат-
кування операцій з віртуальними грошима та втручання з боку гло-
бальних інституцій, а також національних органів державної влади 
до управління обігом і використанням криптовалют. При цьому об-
лік криптовалют здійснюється на основі врахування «асиметричного 
шифрування і застосування різних криптографічних методів захисту, 
а саме: Proof-of-work та / або Proof-of-stake» [8, с. 231]. 

Саме емітування валюти в мережі Інтернет є її головною специ-
фічною характеристикою, що відрізняє валюту від паперових банк-
нот, емісія яких організована та контрольована національним банком 
держави чи електронних грошей, утворення яких відбувається вна-
слідок фізичного внесення паперових грошей на рахунок чи електро-
нний гаманець.

Отже, криптовалюта є основним об’єктом купівлі / продажу чи 
інших операцій на ринку віртуальних грошей. Кількість криптовалют 
перманентно змінюється з урахуванням появи нових чи зникнення 
старих. Так, на початок 2021 року існувало понад 2,3 тис. крипто-
валют [9; 10]. Найбільшого розвитку досягнула першостворена ва-
люта Bitcoin, хоча на сьогодні вона є далеко не єдиною серед лідерів; 
на її базі було побудовано безліч інших криптовалют, практичний 
механізм функціонування яких майже не відрізняється від Bitcoin. 
Їх було визначено як альткоїни – альтернативні криптовалюти, по-
хідні інструменти від Bitcoin. До 10 найпотужніших криптовалют 
за рівнем капіталізації ринку віднесено такі (станом на 01.11.2021): 
Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Solana, Cardano, XRP, 
Polkadot, Dogecoin та USD Coin (табл. 1).

Таблиця 1
Ціна і капіталізація ринку найбільш розповсюджених криптовалют світу 

(станом на 01.11.2021)

Найменування  
криптовалюти

Капіталізація ринку, 
USD

Ціна, USD Ціна, BTC

Bitcoin (btc) 1 229 670 974 447,00 65 269,00 1

Ethereum (eth) 558 900 769 065,00 4 724,49 0,073

Binance Coin (bnb) 105 050 621 196,00 624,79 0,0096

Tether (usdt) 75 048 580 616,00 1,01 0,000015

Solana (sol) 72 789 868 572,00 240,49 0,0037

Cardano (ada) 67 681 358 842,00 2,11 0,000032

XRP (xrp) 57 655 177 311,00 1,22 0,000019

Polkadot (dot) 51 027 952 572,00 48,70 0,00075

USD Coin (usdc) 34 600 478 782,00 1,01 0,000015

Dogecoin (doge) 34 443 272 721,00 0,26 0,000004

Джерело: розробка авторів на основі [9; 10].
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При дослідженні зарубіжної практики операцій із криптовалюта-
ми як об’єктами обліку й оподаткування варто враховувати, що вони 
мають сукупність і загальних ознак, і функціональних (відповідно 
до напрямів використання віртуальних валют). До загальних ознак 
криптовалюти як об’єкта обліку належать такі [11, с. 82]:

– відсутність єдиного з грошовими коштами емісійного центру, 
який функціонує узгоджено, що доводить необхідність введення 
обліку віртуальних валют відокремлено від обліку грошових 
 коштів;

– анонімність учасників операцій, що забезпечено використанням 
криптографічних методів асиметричного шифрування даних із за-
стосуванням публічного та приватного ключів. Крім того, ознакою 
є низька контрольованість з боку глобальних економічних інституцій, 
національних банків, податкових служб чи інших регуляторних і 
наглядових органів. Усе це підтверджує специфічність процесу об-
ліку віртуальних валют, який доцільно здійснювати на основі ви-
користання переваг цифровізації та прогресивних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій;

– високий рівень захищеності даних від кібератак чи інших зо-
внішніх загроз; 

– прозорість транзакцій та операцій із криптовалютами.
Функціональні ознаки криптовалюти є свідченням того, що 

вона універсальний фінансовий актив, а тому належить до об’єктів 
оподаткування. Відповідно до критерію функціональності, операції 
з криптовалютами у світовій практиці поділено на три групи 
(рис. 1):

Рис. 1. Операції з криптовалютами як об’єкти податкового контролю

Джерело: розробка авторів на основі [12, с. 96].

1. Операції, пов’язані з отриманням криптовалюти: 
купівля як фінансового активу, отримання як опла-
ти за товари, виконані роботи чи надані послуги, 
майнінг, оплата праці роботодавцем, отримання в 
дарунок тощо.
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2. Операції, пов’язані з переоцінкою вартості крип-
товалюти: 
переведення вільних фінансових активів у крипто-
валютний гаманець, закриття або відновлення крип-
товалютного рахунку, операції, пов’язані 
зі зміною курсів віртуальних валют на дату їх при-
дбання та дату їх продажу.

3. Операції, пов’язані з використанням криптова-
люти: 
продаж як фінансового активу, використання крип-
товалюти як засобу платежу за товари, роботи, 
послуги, комісійні операції, виплати працівникам, 
використання як грошового дарунка.
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Тож, на думку дослідників, які запропонували зображену на рис. 1 
класифікацію, облік та оподаткування віртуальних грошей, введен-
ня податкового контролю за майнінгом й операціями з визначення 
валютного курсу є обов’язковими умовами для дозволу відкритого 
використання віртуальних валют як цифрових фінансових активів і 
законних засобів платежу на національних ринках різних держав 
світу; ще одною передумовою необхідності реалізації комплексу ре-
гуляторних заходів є унеможливлення або попередження викорис-
тання криптовалют у терористичній чи іншій нелегалізованій бізнес-
діяльності [12, с. 91–92, 97].

Відповідно, світові практики легалізації криптовалют на націо-
нальних ринках фінансових активів, механізми їх обліку та оподат-
кування формувались в умовах диференційованості соціально-еконо-
мічного розвитку держав, еволюції та специфічної динаміки зрос-
тання фінансового потенціалу кожної з країни, а також 
різноманітності нормативно-правового базису.

Сьогодні значна кількість держав дозволила використання крип-
товалют на ринку, що стало передумовою для формування стандар-
тизованих процедур їх обліку й оподаткування; частина країн не 
здійснила легалізацію обігу віртуальних грошей внаслідок особли-
востей розвитку національних ринків, недостатнього рівня їх від-
критості та готовності до глобалізації, обмежень у законодавстві чи 
інших інституціональних, організаційних, соціально-економічних 
чинників. 

Категорична заборона криптовалюти в межах держави, невизна-
ння її об’єктом обліку та, відповідно, оподаткування характерні для 
країн з низьким рівнем економічного розвитку, у яких відсутня со-
ціальна орієнтація в державній регуляторній політиці. До них на-
лежать В’єтнам, Бангладеш, Болівія, Таїланд, Еквадор. До держав, 
що перебувають на шляху розвитку ринку криптовалют та очікують 
на законодавче забезпечення їх обігу, обліку й оподаткування, на-
лежать Індія, Російська Федерація, Кіпр, Україна, Китай. У цих 
країнах відсутня пряма заборона використання криптовалюти, але 
незавершеність розробок практичних механізмів обліку й оподатку-
вання не дає змогу визнати її легальним засобом платежу чи фінан-
совим активом, що приносить власникові пасивний дохід, який, 
проте, не регулює чинний порядок оподаткування таких видів до-
ходів. Відповідно, у зазначених державах криптовалюта є спекуля-
тивним і ризикованим інструментом [13, с. 90].

Важливе значення у світовій практиці обліку й оподаткування 
криптовалют посідає досвід держав-членів Європейського Союзу 
(далі – ЄС). Регуляторна практика ЄС у частині управління опера-
ціями на ринку віртуальних грошей відносно стандартизована, про-
те достатньою мірою адаптована до диференційованого рівня еконо-
мічного розвитку, розбіжностей у нормативно-правовому забезпечен-
ні окремих країн, а також відмінностей у векторах та інструментах 
реалізації державної політики у сфері регулювання фінансами й 
фінансовими відносинами.

Варто визнати, що більшість країн ЄС знаходиться на шляху 
формування законодавства, яке забезпечить регуляторну діяльність 
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органів влади в напрямі оптимізації економічних відносин з вико-
ристанням віртуальних грошей, а також окреслення механізмів 
здійснення обліку й оподаткування операцій на криптовалютному 
ринку. На етапі високого рівня невизначеності фінансові регулятори 
держав ЄС надавали суб’єктам економічних правовідносин, зокрема 
фізичним і юридичним особам, інформаційно-консультаційні послу-
ги та роз’яснення щодо ризикованості операцій з активами через 
низьку ефективність облікових процесів, високу волатильності вір-
туальних валют і спекулятивні ціни на ринку. Проте сучасні тен-
денції свідчать про підвищення контрольованості криптовалют; від-
повідно, деякі держави ЄС уже визначили специфіку організації 
обліку й оподаткування операцій з віртуальними валютами в межах 
країни (табл. 2).

Таблиця 2
Специфіка обліку і оподаткування криптовалют на ринках держав ЄС, 

якими легалізовано операції з використанням криптовалют

Криптовалюта 
як об’єкт обліку

Криптовалюта як об’єкт оподаткування

1 2 3

А
вс

тр
ія

Визначаються 
як інші (нематері-
альні) товари чи 
інші бізнес-активи

Обмін криптовалют на фіатну валюту звільня-
ється від оподаткування ПДВ.
Приріст капіталу від продажу криптовалют як 
бізнес-активів, а також доходи від комерційної 
діяльності, пов’язаної з криптовалютами, опо-
датковують за прогресивною ставкою податку 
на прибуток до 55% для фізичних осіб та 25% 
для суб’єктів підприємництва.

Іс
п
ан

ія

Визначаються 
як актив – «крипто-
актив», проте став-
лення 
до криптовалюти 
з боку уряду зали-
шається обережним 
і консервативним

10 липня 2021 року ухвалено закон 11/2021, 
який забезпечив роз’яснення щодо подальших 
перспектив оподаткування криптовалют. У 
ньому визначено, що постачальникам послуг 
на ринку криптовалют необхідно надавати ін-
формацію про баланси щодо кожної окремої 
криптовалюти, про придбання, передачу крип-
товалют та їх обмін, а також будь-які платежі 
й інкасації. На основі отриманої від резиден-
тів інформації визначений приріст капіталу 
від продажу криптовалют буде оподатковува-
тись за змінною ставкою від 19% до 23%. 
Прибутки понад 50 000 євро оподатковувати-
муть за вищими ставками.

Н
ім

еч
ч
и
н
а

Визначаються 
як приватні гроші, 
фінансовий інстру-
мент

Bitcoin став законним засобом платежу не 
лише у сфері роздрібно-торговельної діяльнос-
ті, а й у банківському та корпоративному сек-
торі. Його обкладають  податком на приріст 
капіталу відповідно до чинних ставок.

Ш
ве

ц
ія

Визначаються 
як законні активи, 
що підлягають 
обов’язковій звіт-
ності

Обкладається податком на прибуток у розмірі 
30%.
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1 2 3

Ф
р
ан

ц
ія

Визначаються 
як цифровий актив

Обкладається податком на прибуток: режим 
оподаткування застосовують до приросту капі-
талу від управління приватними цифровими 
активами та їх реалізації фізичними особами в 
розмірі 30% (відповідно до ставки податку на 
цінні папери).
Оподаткування юридичних осіб (корпоратив-
ний податок), зокрема вибір системи обліку та 
податкового режиму для операцій із цифрови-
ми активами, залежить від напрямів викорис-
тання компанією цих активів у господарській 
діяльності.
Купівля чи продаж цифрових активів, які ви-
користовують як засоби платежу, звільнені від 
ПДВ.

Джерело: розробка авторів на основі [14].

Важливим є досвід США, де при обліку й оподаткуванні операцій 
з криптовалютами послуговуються поняттям справедливої ринкової 
вартості на момент здійснення операції. На рівні штатів криптова-
люти можуть бути визначені як капітальні активи (довгострокові 
або короткострокові інвестиції), об’єкт валютних операцій чи майно. 
Це зумовило різницю в механізмах оподаткування:

– оподаткування криптовалюти як довгострокових інвестицій 
здійснюють за ставкою 15% від отриманих доходів, а як коротко-
строкових інвестицій – за ставкою 35%;

– оподаткування операцій з валютою здійснюють за ставкою 23% 
[13, с. 90].

Специфічним фактом в обліку криптовалют на рівні штатів є ви-
знання їх за певних обставин майном – матеріальною власністю. 
Відповідно, існують жорсткі, стандартизовані вимоги до здійснення 
операцій з їх використанням. Зокрема, кожна компанія чи фізична 
особа законодавчо зобов’язана:

– вести детальний облік купівель і продажів криптовалюти;
– сплачувати податок з будь-якого доходу, отриманого з продажу 

криптовалюти за готівку;
– сплачувати податок з будь-якого прибутку, отриманого внаслі-

док придбання товару або послуги за допомогою криптовалюти;
– сплачувати податки на справедливу ринкову вартість будь-якої 

видобутої криптовалюти на дату отримання [14].
Проте на федеральному рівні досі не існує єдиного централізова-

ного підходу до визначення особливостей обліку й оподаткування 
криптовалют [6, с. 4].

Сучасні інформаційні технології потенційно спроможні чинити 
вплив на організацію економічних процесів та сприяти спрощенню 
механізмів надання послуг у сфері електронного обслуговування і 
розрахунків. Але динамізація цифрових трансформацій спричинює 
виникнення таких ризиків, як: тінізація економічних процесів з 
віртуальними грошима, ухилення від оподаткування та навіть фі-
нансовий тероризм.

Закінчення таблиці 2
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Європейський центральний банк визначає, що ризикованість 
збільшується під впливом чинників невизначеності роботи з вірту-
альними грошима, зокрема:

– ризик контрагента, пов’язаного з анонімністю одержувача. Ця 
група загроз може трансформуватися в кіберризики, відмивання 
грошей та фінансування тероризму, ухилення від оподаткування;

– валютний ризик, пов’язаний з високою волатильністю, що пе-
реважно є передумовою фінансових втрат інвесторів і зниження ін-
вестиційної привабливості держави на теренах світового співтовари-
ства;

– ризик інвестиційного шахрайства, зумовленого відсутністю про-
зорості системи [15]. Кримінальне застосування криптовалют, осо-
бливо Bitcoin, на сьогодні є досить поширеним явищем, у зв’язку із 
чим можна виділити дві групи ризиків: 

– внутрішні: шахрайські дії власників криптовалютних платформ;
– зовнішні: дії та операції користувачів фінансових послуг з вір-

туальними валютами. 
Занепокоєння в учасників ринку криптовалют викликають саме 

зовнішні ризики, попередити які неможливо в умовах динамічних 
цифрових трансформацій. Анонімність як особливість організації 
фінансових процесів і розрахунків на ринку віртуальних валют лише 
ускладнює механізм відстежування і моніторингу операцій, які ви-
значено як об’єкти оподаткування. Відповідно, процесам регулюван-
ня та обліку їх так само складно підпорядкувати. Окрім того, пере-
думовами до підвищення ризикованості операцій, що посилює руй-
нівний вплив на національні системи економіки, є швидкість 
платежів, здатність здійснювати транскордонні грошові перекази, 
зв’язок між цифровими валютами та кіберзлочинами [16].

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що світова ре-
гуляторна практика в частині організації процесів використання 
криптовалют являє собою сформовану, багатогранну систему норма-
тивно-правових, економічних, адміністративних, організаційно-ме-
тодичних підходів, інструментів і важелів впливу, які застосовують 
для організації бізнес-процесів із залученням віртуальних валют, 
зокрема для забезпечення їх раціонального обліку та справедливого 
оподаткування. 

Визначено, що практика легалізувати операції з криптовалютами 
характерна для високорозвинутих держав, до яких належить значна 
частина європейських країн, США та ін. Держави з низьким рівнем 
розвитку (В’єтнам, Бангладеш, Болівія, Таїланд, Еквадор) не здатні 
інституційно та законодавчо забезпечити облік й оподаткування опе-
рацій із криптовалютами, тому досвід легалізації віртуальних грошей 
та їх визнання фінансовими активами чи засобами платежу серед 
таких країн відсутній.

Доведено, що на шляху розвитку глобального ринку віртуальних 
валют необхідно приділяти більше уваги розробці дієвих високотех-
нологічних механізмів організації обліку і оподаткування операцій. 
Це не лише забезпечить стандартизацію облікових процесів, а й 
знизить негативний вплив з боку ризиків контрагента, інвестицій-
ного шахрайства чи інших, характерних для ринку валютних загроз.



55Світові практики обліку та оподаткування криптовалют

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
7

Список використаних джерел

1. Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний 
досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 97–110.

2. Гребенюк М., Черняк А. Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний за-
рубіжний досвід правової регламентації. Підприємництво, господарство і пра-
во. 2018. № 8. С. 218–221. 

3. Kramarenko A., Kvitka A., Diachek V., Davydov D. Cryptocurrencies in 
the global space: factors and prospects of promotion. SHS Web of Conferences. 
2019. № 67. Рp. 1–6.

4. Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна природа сучасних 
криптовалют. Міжнародна економічна політика. 2014. Вип. 1(20). С. 60–79.

5. Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання. Трансформа-
ція фінансового сектору : звіт Проекту USAID. Київ, 2018. 94 с.

6. Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання функціонуван-
ня криптовалют, криптовалютних бірж, майнінгу та виводу у фіат : інформа-
ційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким цен-
тром. Київ, 2018. 11 с.

7. Павлова К. І. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній 
цифровій економіці. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 229–233.

8. Устенко С. В., Загоровський І. В. Можливості та перспективи криптова-
лют та технології Blockchain. Моделювання та інформаційні системи в еконо-
міці. 2019. Вип. 97. С. 229–240.

9. Курс криптовалют до долара. URL: https://minfin.com.ua/currency/
crypto/ (дата звернення: 10.11.2021).

10. Онлайн-портал курсів криптовалют. URL: https://bitinfocharts.com/ru/
crypto-kurs/ (дата звернення: 10.11.2021).

11. Мерінова С. В., Половенко Л. П. Роль криптовалюти в цифровій еконо-
міці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні на-
уки. 2021. Вип. 42. С. 80–87.

12. Volosovych S., Baraniuk Yu. Tax control of cryptocurrency transactions in 
Ukraine. Banks and Bank systems. 2018. Vol. 2. Рp. 89–106.

13. Макарчук І. М., Перчук О. В., Яременко Л. М., Стратан А. В. Особливос-
ті функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних 
змін глобального економічного середовища. Агросвіт. 2021. № 7–8. С. 85–93. 

14. Dewey J. N. Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulation 2022. 
Global Legal Insights, 2021. URL: https://www.globallegalinsights.com/ (дата 
звернення: 10.11.2021).

15. Virtual currency schemes – a further analysis. URL: https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (дата звернення: 10.11.2021).

16. Terrorist Financing Risk Assessment Guidance. Paris : FATF, 2019. URL: 
www.fatf-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/Terrorist-
Financing-Risk-AssessmentGuidance.html (дата звернення: 10.11.2021).

References

1. Volosovych S. (2018) Derzhavne reguljuvannja rynku kryptovaljut: 
zarubizhnyj dosvid [State regulation of cryptocurrency market: foreign experience]. 
Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo, no. 1, pp. 97–110 (in Ukrainian).

2. Hrebeniuk M., Cherniak A. (2018) Deiaki aspekty obihu kryptovaliut: 
suchasnyj zarubizhnyj dosvid pravovoi rehlamentatsii [Some aspects of treatment 



56 Скрипник С. В., Головчак Г. В., Шепель І. В.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
7

Стаття до редакції журналу надійшла: 16.11.2021 р.

cryptocurrency: modern foreign experience of legal regulation]. Pidpryiemnytstvo, 
hospodarstvo i pravo, vol. 8, pp. 218–221 (in Ukrainian).

3. Kramarenko A., Kvitka A., Diachek V., Davydov D. (2019) Cryptocurrencies 
in the global space: factors and prospects of promotion. SHS Web of Conferences, 
vol. 67, pp. 1–6.

4. Molchanova E., Solodkovs’kyj Ju. (2014) Global’na servisna pryroda 
suchasnyh krypto-valjut [Global Service Nature of Contemporary Crypto-
Currencies]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1(20), pp. 60–79 (in 
Ukrainian).

5. USAID (2018) Krypto-valjuty v Ukrai’ni: tehnologija, rynok, reguljuvannja 
[Cryptology in Ukraine: technology, market, regulation]. Transformatsiia 
finansovoho sektoru : zvit Proektu USAID. Kyiv (in Ukrainian).

6. European Information and Research Center (2018) Mizhnarodnyj dosvid 
zakonodavchogo reguljuvannja pytannja funkcionuvannja kryptovaljut, 
kryptovaljutnyh birzh, majningu ta vyvodu v fiat [International experience of 
legislative regulation of cryptocurrencies, cryptocurrency exchanges, mining and 
fiat withdrawal]. Kyiv (in Ukrainian).

7. Pavlova K. I. (2018) Perevagy ta ryzyky vykorystannja kryptovaljut u 
suchasnij cyfrovij ekonomici [The Advantages and Risks of Using Cryptocurrency 
in the Modern Digital Economy]. Biznes Inform, no. 7, pp. 229–233 (in Ukrainian).

8. Ustenko S. V., Zagorovs’kyj I. V. (2019) Mozhlyvosti ta perspektyvy 
kryptovaljut ta tehnologii’ Blockchain [Opportunities and prospects of 
cryptocurrency and Blockchain technology]. Modeljuvannja ta informacijni 
systemy v ekonomici, vol. 97, pp. 229–240 (in Ukrainian).

9. Kurs kryptovaljut do dolara [Cryptocurrency exchange rate to the dollar]. 
Аvailable at: https://bitinfocharts.com/ru/crypto-kurs/ (accessed 10 november 
2021) (in Ukrainian).

10. Onlain portal kursiv kryptovaliut [Online portal for cryptocurrency courses]. 
Аvailable at: https://bitinfocharts.com/ru/crypto-kurs/ (аccessed 10 november 
2021) (in Ukrainian).

11. Merinova S. V., Polovenko L. P. (2021) Rol’ kryptovaljuty u cyfrovij 
ekonomici [The role of cryptwalth in the digital economy]. Naukovyj visnyk 
Hersons’kogo derzhavnogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 42, pp. 80–87 
(in Ukrainian).

12. Volosovych S., Baraniuk Yu. (2018) Tax control of cryptocurrency 
transactions in Ukraine. Banks and Bank systems, vol. 2, pp. 89–106.

13. Makarchuk І., Perchuk O., Yaremenko L., Stratan A. (2021) Osoblyvosti 
funkcionuvannja svitovogo rynku kryptovaljuty v umovah transformacijnyh zmin 
global’nogo ekonomichnogo seredovyshha [Features of the functioning of the 
world cryptocurrency market in the context of transformational changes in the 
global economic environment]. Agrosvit, vol. 7–8, pp. 85–93 (in Ukrainian).

14. Dewey J. N. (2021) Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulation 
2022. Available at: https://www.globallegalinsights.com/ (accessed 10 november 
2021).

15. Virtual currency schemes – a further analysis. Аvailable at: https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (accessed 
10 november 2021).

16. FATF (2019) Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, Paris. 
Аvailable at: www.fatf-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/
Terrorist-Financing-Risk-AssessmentGuidance.html (accessed 10 november 2021)



© Ю. Я. Опанащук, Т. О. Колісниченко, А. М. Вергун

УДК 640.43:338.48
DOI: 10.33813/2224-1213.27.2021.6

Опанащук Юрій Якович

кандидат економічних наук,  
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, 
Київський національний університет технологій та дизайну  
https://orcid.org/0000-0002-5258-5907 
ukrhotelua@ukr.net

Вергун Антоніна Миколаївна

кандидат економічних наук,  
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, 
Київський національний університет технологій та дизайну  
https://orcid.org/0000-0002-2825-9511 
vergun.am@knutd.com.ua

Колісниченко Тетяна Олександрівна 

кандидат технічних наук,  
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, 
Київський національний університет технологій та дизайну  
https://orcid.org/0000-0003-0560-9520 
ktatyna1407@gmail.com

СВІТОВІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   
В СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ  

ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Мета статті – з’ясувати й узагальнити практичний досвід використання 
інноваційних технологій у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі.

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

Наукова новизна полягає в тому, що в цій статті представлені інновації: 
продуктові, технологічні – у розвитку транспортної інфраструктури, засоби роз-
міщення преміум-сегмента та туристичні – у різних регіонах світу.
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Висновки. У результаті дослідження встановлено, що інновації в туристич-
ній інфраструктурі сприяють зміні структури попиту та обсягу туристичного 
потоку, залученню коштів у країну, створюють можливості для підвищення 
привабливості туристичної дестинації.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, продуктові інновації, тех-
нологічні інновації, транспортна інфраструктура, готельна інфраструктура.
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Мировые достижения и инновационные технологии  
в современном туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе

Цель статьи – выяснить и обобщить практический опыт использования 
инновационных технологий в гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе.

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

Научная новизна заключается в том, что в данной статье представлены инно-
вации: продуктовые, технологические – в развитии транспортной инфра струк туры, 
средства размещения премиум-сегмента и туристические – в разных регионах мира.

Выводы. В результате исследования установлено, что инновации в туристи-
ческой инфраструктуре способствуют изменению структуры спроса и объема 
туристического потока, привлечению средств в страну, создают возможности 
повышения привлекательности туристической дестинации.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, продуктовые 
инновации, технологические инновации, транспортная инфраструктура, гос-
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World achievements and innovative technologies in modern tourism 
and hotel restaurant business

The purpose of the article – find out and summarize the practical experience 
of using innovative technologies in the hotel and restaurant and tourism business.

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

The scientific novelty lies in the fact that this article presents modern product 
innovations, technological innovations in the development of transport infrastruc-
ture, accommodation facilities for the premium segment and tourism innovations 
in different regions of the world. 

Conclusions. As a result of the study, it was found that innovations in the 
tourist infrastructure contribute to a change in the structure of demand and the 
volume of tourist flow, to attract funds to the country, create opportunities to 
increase the attractiveness of a tourist destination.

Keywords: innovations, innovative activity, product innovations, technological 
innovations, transport infrastructure, hotel infrastructure.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми полягає в тому, 
що на сьогодні інноваційність є необхідною умовою функціонування 
всіх видів підприємництва. Винятком не є і туристична галузь. 

Здатність зацікавити мандрівників своєю діяльністю є гарантією 
для стабільного доходу та розвитку бізнесу. Це можливо лише із 
застосовуванням інновацій, що виділять компанію серед інших. 
Масштаби й динаміка змін в інноваційній діяльності визначили 
необхідність дослідження, систематизації та впорядкування наукових 
знань у цій царині. Інновації в туризмі приносять нові ідеї, послуги 
та продукти на ринок, що дає змогу сервісу та рівню пропозиції 
переходити на вищий щабель розвитку.

Інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення 
нового або зміну наявного продукту, на вдосконалення транспортних, 
готельних та інших послуг, упровадження передових інформаційних 
і телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управ-
лінської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливість готельно-
ресторанного бізнесу як галузі послуг передбачає застосування інно-
ваційних технологій. Останнім часом були зроблені значні кроки 
щодо застосування інноваційного менеджменту в туристичній інду-
стрії. Однак багато ще попереду, оскільки деякі фахівці продовжують 
вважати, що досягнуто незначного прогресу в справі застосування 
теорії менеджменту в туристичній індустрії загалом та управлінні 
інноваціями в туризмі зокрема. Сьогодні багато наукових розробок 
присвячено проблемам інноваційного розвитку в туристичному біз-
несі. Науковий підхід до розвитку інноваційної діяльності наявний 
у роботах учених: В. С. Новікова, Д. С. Ушакова, Л. С. Александро-
вої, А. А. Дагаєва, О. В. Колесова, С. Г. Тягліва, Т. А. Фролової. 
Проте питання створення та ефективного використання системи ін-
новаційного менеджменту на туристичних підприємствах недостатньо 
повно розкрито.
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Мета статті – узагальнити практичний досвід використання ін-
новаційних технологій у туристичному бізнесі.

Виклад основного матеріалу. Активізація інноваційної складової 
вимагає формування моделі інноваційного розвитку, становлення 
інноваційного підприємництва, підсилення інноваційного характеру 
діяльності. Одним з головних компонентів успішного функціонуван-
ня сфери туризму є транспортні послуги. Сучасна діяльність у тран-
спортній сфері спрямована на вирішення двох основних груп завдань: 
забезпечення високої якості транспортних послуг (своєчасна достав-
ки пасажирів, безпека й комфортабельність перевезення) і зниження 
витрат на надання транспортних послуг. Приклади продуктових 
інновацій у розвитку транспортної інфраструктури в розвинених 
країнах наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 
Сучасні продуктові інновації в розвитку транспортної інфраструктури 

Інновація Переваги

Німеччина

Безпілотні 
пасажирські 
автобуси

Скорочення витрат на оплату праці водіїв.
Ліквідація помилок унаслідок «людського 
чинника».
Безкоштовний проїзд.

Водневе паливо Екологічно чистий вид палива.

США

Дороги 
з покриттям 
із сонячних батарей

Вироблення екологічно чистої енергії. 
Вирішення проблеми підзарядки електромобілів.

Google-мобіль
Безпечне пересування. Ліквідація кількості аварій 
унаслідок «людського чинника».

Корабель для 
космічних туристів

Нові туристичні можливості, 
створення нового сегмента ринку туризму.

Швейцарія

Прискорені рухомі 
пішохідні доріжки

Здатність для пішохода розвинути швидкість 
до 17 км / год, що перевищує середню швидкість 
автомобіля у годину-пік.
Висока пропускна здатність.
Доріжки повністю електрифіковані, 
мають низький рівень електроспоживання.

Джерело: розробка авторів.

На основі зазначеної вище таблиці відзначимо, що простежується 
тенденція до повсюдної екологізації транспортних засобів, розробки 
альтернативних засобів пересування та аналогічної інфраструктури. 
Інноваційні рішення спрямовані на мінімізацію відходів, що забруд-
нюють навколишнє середовище, і створення транспортної екоінфра-
структури, а саме: прискорені рухомі пішохідні доріжки, google-
мобіль, дороги з покриттям із сонячних батарей. Деякі інновації 
вносять кардинальні зміни, створюючи нові можливості для подо-
рожей, наприклад пасажирські вагони системи «Hyperloop», що 
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надають комфортні умови для переміщення пасажирів на значні 
відстані.

Сучасний світ розвивається в умовах стрімкого поширення циф-
рових технологій. Технологічні інновації відіграють найважливішу 
роль у розвитку транспортної інфраструктури та сфери туризму за-
галом. Характеристика таких інновацій представлена в таблиці 2.

Таблиця 2
Сучасні технологічні інновації в транспортній інфраструктурі 

Інновація Переваги

Німеччина

Оптичні 
термодатчики для 
поїздів

Підвищення рівня безпеки пересування поїзда.
Запобігання можливих катастроф.

Італія

Чат-бот 
«Hut-tebot»

Технічна підтримка туриста під час перебування 
в гірській місцевості.
Безкоштовне використання для туриста.
Не вимагає великих капіталовкладень.

Нідерланди

Симулятор 
просторового 
контексту 
«CycleSpex»

Підвищення рівня безпеки на пішохідних 
і велодоріжках.
Створення безбар’єрних умов для пересування 
на велосипеді.
Висока точність результатів дослідження.

Швейцарія
Програмне 
забезпечення 
«Bestmile»

Таке інноваційне програмне забезпечення дає 
можливість керувати машинами за принципом 
контрольно-диспетчерської вишки в аеропорту.

Додаток 
«FairticAQ»

Інтелектуальний комфорт для пасажирів.
Мінімізація проблемних ситуацій при купівлі 
квитків.
Безкоштовна установка на смартфон.
Висока точність роботи.

Джерело: розробка авторів.

Наприклад, автоматична купівля квитка при вході в транспорт 
дає змогу туристам економити час при пересуванні на громадському 
транспорті, при цьому використання цих додатків – це гарантований 
спосіб оплати проїзду. Упровадження технологій віртуальної реаль-
ності, таких як «CypleSpex», сприяє поліпшенню міської велоінфра-
структури, стимулює попит на оренду велосипедів і загалом – про-
суванню спортивного, здорового способу життя. Чат-боти допомагають 
будувати оптимальні маршрути, піші або з використанням громад-
ського транспорту, у важкодоступні райони, що особливо зручно для 
іноземних туристів, які не знають місцевість.

Невід’ємним складником функціонування галузі туризму є го-
тельна інфраструктура. Розвиток продуктових інновацій у сфері 
гостинності дає можливість створювати умови для максимального 
рівня комфорту в засобах розміщення. Інновація «тихий танцпол» 
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дає змогу туристам вести нічний спосіб життя і при цьому не по-
рушувати комфорту постояльців готелю і жителів міста. Також при-
ділено увагу якісному забезпеченню сну як головному джерелу 
енергії і сил. Такі інновації, як «антихраповий» номер і система 
«Deep Sleep» спрямовані на підвищення комфортності сну гостя, що 
поліпшує якість відпочинку [1, c. 344]. Розвитку інклюзивного ту-
ризму сприяє впровадження «нюхових» і «відчутних» інновацій. 
Якщо продуктові інновації у сфері гостинності стимулюють розши-
рення сегмента споживачів, залучення грошових коштів, то техно-
логічні інновації покращують якість надаваних послуг і лояльність 
гостей.

Засоби розміщення преміум-сегмента передбачають упровадження 
новітніх технічних досягнень для того, щоб зробити перебування 
гостей більш комфортним. Насамперед це мультимедійні технології: 
безкоштовний інтернет, мобільні застосунки для смартфонів, різні 
пристрої із сенсорним екраном, призначені для клімат-контролю та 
управління освітленням у номері. Готелі оснащують «розумними» 
меблями: диванами, забезпеченими USB-портами, і робочими стола-
ми з вбудованими зарядними пристроями для мобільних телефонів 
і базовими станціями бездротових телефонів. З’явилися і спеціальні 
електронні пристрої, що запам’ятовують усі потреби гостя: від тем-
ператури повітря в кімнаті до музики.

Розглянемо туристичні інновації в різних регіонах світу.
На теперішній час країни Азії поряд з активним розвитком ту-

ристичних кластерів, що охоплюють раніше не використані турист-
ські ресурси, активно впроваджують і застосовують на практиці 
інновації в IT-технологіях. Ця тенденція дає змогу, зокрема, Японії, 
Китаю і Південній Кореї розвивати такі види інноваційного туризму, 
як медичний туризм, екотуризм, конгресовий туризм, а також екс-
тремальний та екзотичний [5].

Південна Корея. Потенціал зростання для сектора туризму в Пів-
денній Кореї і раніше був високий, і нині є багато можливостей, які 
могли б забезпечити країні постійний приплив туристів. Поряд з 
активним розвитком туристичних дестинацій Південна Корея розви-
ває інновації в галузі IT-технологій, які дають змогу зробити наці-
ональний туристичний продукт доступнішим на міжнародному ту-
ристичному ринку. Для туристичного бізнесу Південної Кореї по-
тенціал інтернету полягає в забезпеченні вільного доступу до 
підприємств з бронювання, а також інформації великій кількості 
туристів за відносно невелику вартість. Уряд країни допомагає зрос-
танню е-комерції, розбудовуючи потужну інфраструктуру для розви-
тку інформаційних технологій, навчаючи робочу силу, а також 
здійснюючи рекламні й інші заохочувальні заходи [2, c. 140].

Японія. Японія є світовим лідером у фінансуванні науково-до-
слідних і дослідно-конструкторських робіт, патентуванні, а також у 
частці високотехнологічної продукції. Важливе місце у сфері науко-
вих розробок приділяють екологічним технологіям. Пріоритетним 
напрямом в останні роки стали «зелені» комунікаційні й інформа-
ційні технології. Прикладом ефективного застосування передових 
екологічних технологій, що реалізують у країні, є проєкт «екоміст 
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Японії» Міністерства навколишнього середовища і Міністерства еко-
номіки, торгівлі і промисловості. Екологічними називають міста, у 
яких комплексно використовують інструменти управління природо-
користуванням і міського планування (оптимізація методів охорони 
навколишнього середовища, економічний розвиток та утилізація 
відходів). На сьогодні індивідуальні плани сталого розвитку реалі-
зують у 26 містах країни. Отже, Японія є прикладом держави, що 
успішно рухається шляхом побудови моделі сталого розвитку, вра-
ховуючи інтереси економіки й екології. Екологічні інновації являють 
собою важливий інструмент для досягнення цілей «зеленої» політи-
ки країни, а також безпечного й ефективного розвитку туристичної 
галузі.

Китай. Китайський досвід розвитку інноваційного туризму по-
лягає в активному використанні переваг у результаті взаємодії з 
міжнародними організаціями, які всебічно допомагають розвитку 
галузі (ЮНЕСКО, Всесвітній фонд дикої природи і Фонд охорони 
природи). Ці організації відіграли важливу роль у визначенні тери-
торій Китаю природоохоронного значення. Також відбулося активне 
співробітництво з резидентами, щоб допомогти їм сформувати сучас-
ну й ефективну індустрію туризму, завдяки чому місцеві громади 
активно почали вкладати кошти в делімітацію охоронних територій. 
Збалансований туризм спостерігаємо, зокрема, у південно-західних 
регіонах КНР, у провінціях Юньнань і Сичуань. На цих територіях 
зафіксований значний економічний ефект у результаті здійснення 
туристичної політики, спрямованої на сталий розвиток туризму, а 
також отримана суттєва підтримка з боку державних, некомерційних 
і місцевих організацій, що розвивають туризм, орієнтований на зба-
лансованість екологічності [3, c. 1020].

Африка ще тільки починає свій довгий інноваційний шлях роз-
витку й у туристичному бізнесі також. Однак потенціал цього мате-
рика величезний, і саме він, на нашу думку, стане перспективним 
напрямом екологічного туризму. На теперішній час СОТ щорічно 
допомагає здійснювати країнам Африки різні програми з розвитку, 
збереження та створення нових туристичних дестинацій і новітнього 
туристичного продукту. 

Республіка Конго. За угодою, підписаною 2014 року, Всесвітня 
туристична організація (UNWTO, ЮНВТО) спільно з програмою роз-
витку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) здійснюють роботу з 
формування стратегії сталого туризму в Республіці Конго з метою 
соціально-економічного розвитку цієї країни. Так, 2015 року була 
внесена поправка до проєкту, у якій сформульоване завдання щодо 
обов’язкової класифікації готелів у цій країні. Перший етап містить 
глибокий ситуаційний аналіз розвитку туризму в Республіці Конго, 
щоб допомогти урядові й приватним суб’єктам оцінити сильні сто-
рони та проблеми туристичного сектору країни. Другий етап перед-
бачає формування стратегії розвитку туризму, національної турис-
тичної політики та майстер-план на найближчі п’ять років. Спільне 
бачення національної політики в галузі туризму будується на спри-
янні розвитку екотуризму в Республіці Конго та побудові «зеленої» 
(екологічно орієнтованої) економіки.
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Туніс. Інноваційний розвиток туризму в Тунісі ґрунтується на 
проєктах з підтримки й відновлення туристичних зон, стимулюван-
ні створення нових форм розміщення туристів, а також розвитку 
нових видів туризму. Важливим завданням, на думку уряду Тунісу, 
є модернізація ІКТ у сфері туризму, через безпосереднє навчання 
нових співробітників основам IT-технологій у сфері туризму, ство-
рення туніського туристичного порталу, а також загальнодоступного 
інтернету.

Стосовно країн Європи необхідно відзначити, що багато проєктів 
з інноваційного розвитку туристичного бізнесу дали змогу модерні-
зувати безліч туристичних маршрутів і розвинути нові туристичні 
дестинації. Італія, Іспанія, Греція є прикладами тих країн, де гра-
мотне управління і чітке виконання розробленої державної стратегії 
розвитку туризму дали можливість досягти стійкого розвитку туриз-
му, а також застосувати на високому рівні новітні технології в цій 
галузі. Представники азійського регіону успішно запозичили деякі 
проєкти, а також елементи стратегій. 

Італія. У Європі за рівнем розвитку сільського туризму перше 
місце посідає Італія. Її середньорічний прибуток від цієї галузі ста-
новить приблизно 287 мільйонів євро. Сьогодні активний процес 
зростання наукоємності та продуктивності в сільському господарстві 
породжує скорочення кількості робочих місць у ньому, що в селах 
призводить до активного росту безробіття. У зв’язку із цим Євро-
пейський Союз на прикладі Італії розглядає сільський туризм як 
альтернативний шлях до подолання аграрної кризи європейських 
держав. Сталого розвитку туризму в цій країні досягають, зокрема, 
за рахунок розвитку агротуризму в різних регіонах. 

Франція. У Франції сільський туризм перетворився на частину 
державної політики щодо розвитку туристичної галузі країни. Ним 
керує Національна організація будинків відпочинку і зеленого ту-
ризму. Крім того, за рахунок посилення бюджетного фінансування 
відновлено близько 50 покинутих садиб, при яких були сироварні, 
ферми та виноробні господарства. 

Мальта. Острівна держава Мальта активно розвиває і вдосконалює 
свою туристичну галузь. Мальтійське управління з туризму є органом 
індустрії туризму, що регулює, формує, підтримує та управляє всіма 
значущими партнерськими відносинами із зацікавленими сторонами 
в галузі туризму. Одним із перспективних і важливих завдань, відо-
бражених у програмі, є розвиток екологічного туризму з просуванням 
«зелених» маршрутів і природних джерел енергії. 

Іспанія. В Іспанії розроблений план розвитку туристичної сфери 
до 2024 року, реалізація якого дасть змогу країні залишитися кон-
курентоспроможною і привабливою для споживачів на туристичному 
ринку. Запропоновано декілька методів для досягнення поставленої 
мети: розвивати туризм у регіонах країни, які не зачіпає основний 
туристський потік; використовувати в галузі додаткову робочу силу, 
зокрема іноземців; розвивати агротуризм та освітній туризм; вводи-
ти на регулярній основі інноваційні технології. 

Хорватія. На території Хорватії діє програма розвитку туризму 
до 2025 року, яка передбачає, що до призначеного року на території 
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країни буде запропонований привабливий асортимент продукції і 
послуг, з урахуванням сталого розвитку галузі, заснованої на інно-
ваціях. Така мета може бути досягнута за рахунок реструктуризації 
головного офісу Хорватської національної ради з туризму (CNTB), 
переходу на онлайн-спілкування з міжнародними ринками, розвитку 
морського, оздоровчого, культурного, гірського, сільського, спортив-
ного туризму, створення профільних бізнес-шкіл та освітніх центрів 
[4, c. 45].

Польща. Польща розвиває свій інноваційний потенціал у сфері 
туризму, розрахований до 2025 року, згідно з флагманськими про-
єктами Європейського Союзу: «Інноваційний Союз», «Цифровий по-
рядок денний для Європи» й «Нові навички та робочі місця». Пере-
довими завданнями, які були здійснені в процесі реалізації стратегії, 
є: якісне управління маркетингом для розвитку інноваційності, 
розвиток самої інноваційної діяльності в галузі, а також реалізація 
проєкту «Польський турист», що передбачає розвиток інформаційних 
систем для спрощеного спілкування між туристом, туристичними 
підприємствами та державою. 

Туреччина. Сталий розвиток туризму є пріоритетним завданням 
для такої країни, як Туреччина, де туристичний потік у літній сезон 
особливо великий. У стратегічній програмі розвитку галузі туризму 
на території Туреччини до 2023 року цьому аспекту приділено осо-
бливу увагу. Так, у документі сказано, що, аби сприяти досягненню 
цілей сталого розвитку, необхідно усунути міжрегіональні відмін-
ності в рівнях розвитку країни, а також удосконалити наявні турис-
тичні сайти. На території Туреччини вже створено кілька заповід-
ників, будують нові і модернізують наявні туристські дестинації, 
розробляють новітні туристичні продукти, засновані як на потребах 
потенційних клієнтів, так і рекомендаціях Всесвітньої туристичної 
організації з екотуризму. 

Швейцарія. Державний секретаріат з економічних питань несе 
відповідальність за розробку й реалізацію швейцарської туристичної 
політики. Федеральна рада Швейцарії ухвалила Стратегію зростання 
туристичного напряму в червні 2019 року, визнавши важливість 
стійкості для національного туризму. Стратегія сфокусована на «еко-
номічній ефективності» вимірювання стійкості, запобіганні негатив-
ного впливу на суспільство та навколишнє середовище. 2019 року 
Швейцарія показала максимальні результати зростання інновацій-
ного розвитку, посівши перше місце в Глобальному інноваційному 
рейтингу.

Висновки. Отже, упровадження технологічних і продуктових ін-
новацій сприяє вирішенню завдань щодо формування і функціону-
вання туристичної інфраструктури: створення та розвиток нових 
видів послуг, залучення нових сегментів споживачів туристичного 
продукту, інтелектуалізація систем користування готельними й тран-
спортними послугами, автоматизація процесів бронювання і / або 
покупки квитків на громадський транспорт, бронювання номерів у 
готелях тощо, екологізація туристичної інфраструктури, спрямована 
на збереження навколишнього середовища, створення більш ком-
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фортного інфраструктурного середовища для осіб з обмеженими 
можливостями, удосконалення систем для безпеки туристів. Іннова-
ційна діяльність, спрямована на розвиток і вдосконалення туристич-
ної інфраструктури, є основоположним чинником її конкурентоспро-
можності й успішного функціонування. Інновації в туристичній 
інфраструктурі сприяють зміні структури попиту та обсягу турис-
тичного потоку, залученню коштів у країну, створюють можливості 
для підвищення привабливості туристичної дестинації.
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ІВЕНТ-ТУРИЗМ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РЕКРЕАЦІЙНИХ  
І КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ

Мета статті полягає в дослідженні івент-туризму як потенціалу підвищення 
ефективності роботи рекреаційних і курортно-оздоровчих комплексів.

Методологія дослідження передбачала використання загальнонаукових ме-
тодів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних (системно-
структурні дослідження, економічний аналіз).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в конкретизації змісту по-
няття «івент-туризм», що розглянуто як особливий вид туризму, який має невичерпний 
потенціал, вдало поєднується з іншими видами туризму та сприяє поліпшенню роботи ре-
креаційних і курортно-оздоровчих комплексів.

Висновки. Встановлено, що в основу будь-якого івенту обов’язково закладена ідея, 
що приваблює туристів і є пріоритетним чинником їх вибору серед інших турів. Визначено, 
що краще будувати оздоровчо-лікувальні комплекси біля існуючих регіональних івентових 
заходів, що можуть зацікавити клієнтів. Наголошено, що варто створювати й нові івенти та 
рекламувати їх, що стане запорукою збільшення кількості подорожувальників до оздоровчо-
лікувальних комплексів. Поєднання розважальних заходів з оздоровленням буде корисним, 
цікавим і пізнавальним для туристів, що сприятиме популярності певної івент-локації.

Ключові слова: івент-туризм, медичний туризм, лікувально-оздоровчий 
туризм, курортно-оздоровчий комплекс, турпродукт.
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Ивент-туризм как потенциал повышения эффективности работы 
рекреационных и курортно-оздоровительных комплексов

Цель статьи состоит в исследовании ивент-туризма как потенциала повышения 
эффективности работы рекреационных и курортно-оздоровительных комплексов. 
Методология исследования предполагала использование общенаучных методов 
(анализ, синтез, конкретизация, классификация) и специальных (системно-
структурные исследования, экономический анализ). Научная новизна полученных 
результатов заключается в конкретизации содержания понятия «ивент-туризм», 
рассматриваемого как особый вид туризма, который имеет неисчерпаемый по-
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тенциал, удачно сочетается с другими видами туризма и способствует улучшению 
работы рекреационных и курортно-оздоровительных комплексов. Выводы. Уста-
новлено, что в основу любого ивента обязательно заложена идея, привлекающая 
туристов и являющаяся приоритетным фактором их выбора среди других туров. 
Определено, что лучше строить оздоровительно-лечебные комплексы на терри-
тории существующих региональных ивентовых мероприятий, которые могут 
заинтересовать клиентов. Отмечено, что следует создавать новые инвенты и 
рекламировать их, что станет залогом увеличения количества путешественников 
в оздоровительно-лечебные комплексы. Сочетание развлекательных мероприятий 
с оздоровлением будет полезным, интересным и познавательным для туристов, 
что будет способствовать популярности определенной ивент-локации.

Ключевые слова: ивент-туризм, медицинский туризм, лечебно-оздоровительный 
туризм, курортно-оздоровительный комплекс, турпродукт.

Yuriy Makhortov
Doctor of Economics, Professor, 
Lugansk National University named after Taras Shevchenko

Larysa Hromozdova
PhD(Economics), professor, 
Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Inna Illiashenko
Ph.D. (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Oksana Shevchuk
Ph.D. (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Hanna Medvid
Assistant of the Department of Regional Studies and Tourism,
Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Event tourism as a potential for improving  
the efficiency of recreational and resort complexes

The purpose of the article is to study event tourism as a potential for improving 
the efficiency of recreational and health resorts. 

The research methodology involved the use of general scientific methods 
(analysis, synthesis, specification, classification) and special (system-structural 
research, economic analysis). 

The scientific novelty of the obtained results lies in the concretization of the 
concept of «event tourism», which is considered a special type of tourism, which 
has inexhaustible potential and successfully combines with other types of tourism 
and helps to improve the recreation and health resorts.

Conclusions. It has been established that any event is based on an idea that 
attracts tourists and is a determining factor in their choice among other tours. 
It is determined that it is better to build health and medical complexes near the 
existing regional event events that may be of interest to customers. It is established 
that it is important to create new events and advertise them. This will guarantee 
an increase in the number of tourists to health resorts who want to improve their 
health. The combination of events with health improvement will be useful, 
interesting and informative, and it will raise the mood of tourists, the level of 
their satisfaction, which will contribute to the choice of the institution from 
among others. 

Key words: event tourism, medical tourism, medical and health tourism, resort 
and health complex, tourist product.
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Постановка проблеми. Сучасних споживачів усе складніше зди-
вувати пропонованими туристськими компаніями послугами, що 
здебільшого мають усталені формат і зміст та які надають у тради-
ційних для цих послуг місцях. Але коли йдеться про івент-туризм, 
то сукупність традиційних форматів послуг компенсується участю в 
події, яка є неповторною за способом утілення ідеї та емоційними 
враженнями. Реалізація ідеї івенту потребує особливих управлінських 
дій, оскільки передбачає не тільки залучення різноманітних ресурсів, 
а і їх координацію.  

Івент-туризм є особливим видом туризму, який має невичерпний 
потенціал і поєднується з іншими видами туризму, завдяки чому 
його популярність постійно зростає. Водночас організація івентів 
потребує докладання чималих зусиль у контексті управління ними 
на всіх етапах: від моменту задуму до його практичної реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати вивчення 
різних аспектів івент-туризму досить широко представлені у вітчиз-
няних і зарубіжних працях таких науковців, як: Дж. Річі та Д. Бе-
ліво [5], Д. Гетц [4], І. Дейнега [6], Л. Громоздова [6], Н. Писарен-
ко [6]. Численні праці відомих фахівців і методистів свідчать, що 
досліджувана проблема належить до пріоритетних у вітчизняній 
науці. Проте не вирішеною залишається низка питань, зокрема, роз-
гляд івент-туризму як потенціалу підвищення ефективності роботи 
рекреаційних і курортно-оздоровчих комплексів.

Виклад основного матеріалу. Івентивний туризм – вид туризму з 
метою відвідування та участі у відзначенні певної видатної або ці-
кавої події, це процес надання можливості туристам стати живими 
свідками найбільших подій у світі спорту, культури, мистецтва тощо. 
Він не вичерпний за змістом. У недалекому майбутньому кількість 
учасників івентивних турів може навіть перевищити число учасників 
екскурсійних турів. Світові традиції та найяскравіші свята просто 
запозичити не вдасться. Однак із зарубіжного досвіду потрібно по-
черпнути важливий висновок: необхідно знайти щось своє, унікаль-
не та притаманне лише певному регіону, розрекламувати захід, а 
краще їх сукупність – і на основі цього розвивати сферу івентивно-
го туризму в конкретному регіоні.

Медичний туризм – це нова світова тенденція, що стала наслідком 
глобалізації та полягає в тому, щоб подорожувати з метою отриман-
ня медичної допомоги, покращення власного самопочуття та оздо-
ровлення організму. Саме цей вид туризму є одним з основних фак-
торів розвитку галузі охорони здоров’я країни, поповнення як і 
державного, так і місцевих бюджетів. Він сприяє залученню інозем-
них інвестицій і створює позитивний імідж країни. За висновками 
ВООЗ, до 2022 року туризм і сфера охорони здоров’я (спільно) стануть 
одними з визначальних світових галузей. А оскільки населення 
всього світу старіє, розвиток медичного й оздоровчого туризму буде 
ще стрімкішим [7].

Оптимальним можна вважати підхід до формування регіональної 
політики розвитку івентивного туризму, що допоможе подолати низ-
ку негативних тенденцій, які виникають у туризмі: об’єднати в 
єдиний комплекс туристичні об’єкти, що перебувають у зручній 
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транспортній доступності від місць розташування оздоровчо-ліку-
вальних комплексів, забезпечити раціональне використання турис-
тичних ресурсів і привабливість територій через комплексне управ-
ління і маркетинг – і цим дати імпульс до розвитку етнотериторі-
альних регіонів країни, що історично склалися.

Однією зі спонукальних причин оздоровчо-лікувального туризму 
є культурно-розважальні заходи. За даними ВТО, розваги як основ-
ний мотив подорожей перевершують за значущістю туристично-екс-
курсійні програми. На цій тенденції наголошують у багатьох країнах 
світу. Наприклад, у Франції на першому місці за відвідуваністю 
перебуває Діснейленд, потім лише – Лувр [2]. 

Тому дуже важливо формувати календар привабливих для турис-
тів заходів, що проводять у цьому регіоні, акцентувати на місцевих 
традиціях і поєднувати розважальні заходи із лікувально-туристич-
ним туризмом, що є популярним видом у нашій країні.

Культурно-масові заходи можуть бути вагомим чинником збіль-
шення кількості туристів. Деякі заходи можна зробити традиційни-
ми (наприклад фестиваль старовинної музики, конкурси народних 
умільців тощо). Місцем проведення видовищних заходів (костюмо-
ваних вистав, концертів, майстер-класів, турнірів й ін.) може стати 
як приміщення, так і майданчик просто неба. Не повинна залиши-
тися без уваги жодна історична подія, що мала місце в цій місце-
вості. Слід зауважити, що туроператори іноді активно використову-
ють різноманітні події для формування туристичного продукту та 
залучення туристів саме до них. Але якщо події немає історично як 
традиції, її планують заздалегідь. Можна провести кампанію з про-
сування туристичного продукту, орієнтованого на конкретний захід, 
і привернути маси відвідувачів, адже в період планової події різко 
активізується діяльність об’єктів туристичної індустрії. 

На теперішній час на міжнародному ринку туризму значно зросла 
кількість мандрівників, які вибирають івентивний турпродукт як засіб 
розваги, відпочинку й оздоровлення. Це зумовлено тим, що він існує 
впродовж декількох десятиліть і приносить значний прибуток багатьом 
турфірмам світу. Останнім часом такий вид послуги посідає не остан-
нє місце серед інших видів туризму. Дозвілля розглядають як сферу 
розвитку особистої і соціальної культури, формування суспільної про-
позиції, розкриття духовного потенціалу людини, відродження і збе-
реження національних традицій, культурної спадщини народу [6].

Відповідно до статистики туризму, подорожі з метою лікування 
та оздоровлення є основою міжнародних туристичних обмінів, а пи-
тома вага мандрівників, які подорожують з метою «leisure, recreation 
and holiday», становить близько 56% (або 784 млн осіб) щорічно 
(показники UNWTO за 2019 р.), а «health treatment» разом з відвід-
уваннями родичів і друзів, паломницькими чи релігійними подоро-
жами займає близько 27% усіх відвідувань [2].

Україна є привабливою щодо лікувально-оздоровчого туризму 
країною: з кожним роком цей вид діяльності все більше розвиваєть-
ся в різних містах і регіонах. Популярність лікувально-оздоровчого 
туризму для України буде ще більшою, якщо його поєднати з івент-
туризмом.
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Лікувально-оздоровчий туризм здійснюють у курортно-оздоровчих 
комплексах для зміцнення здоров’я, і він передбачає перебування в 
санаторно-курортних установах. Метою лікувально-оздоровчого ту-
ризму є профілактика захворювань і відпочинок. Він характеризу-
ється тривалістю подорожі, відвідуванням меншої кількості міст і 
більшою тривалістю перебування в одному місці, тобто поряд з про-
веденням дозвілля передбачає відпочинок, релаксацію та оздоров-
лення. Такий вид відпочинку краще характеризувати формулою: 
«renew, revive, relax, refresh». Концептуальною системою для ліку-
вально-оздоровчого туризму стали виокремлення потреб туристів і 
розвиток туристичної інфраструктури на цій основі [3].

Для України лікувально-оздоровчий туризм є досить новим по-
няттям і видом бізнесу. Проте, як зазначає Державне агентство роз-
витку туризму України, це один з пріоритетних напрямів як вну-
трішнього, так і в’їзного туризму. На сьогодні в Україні досі не 
фіксують, скільки людей приїхало саме з оздоровчою та лікувальною 
метою. Відсутня єдина статистика, яка б показала реальні цифри, 
дала б змогу оцінити кількість іноземних пацієнтів в Україні та 
зробити релевантні прогнози на майбутнє [7]. Провідне місце в струк-
турі рекреаційного потенціалу країни посідають лікувальні мінераль-
ні води, вуглекислі мінеральні води, лікувально-торф’яні гази.

Значною перевагою для розвитку туризму в курортно-оздоровчих 
закладах є те, що сезонність не впливає на попит туристичних по-
слуг оздоровчого характеру. 

Для розвитку івентивного туризму в регіоні потрібні об’єднавчі 
концепції, стрижньові опорні точки івентивного ряду. Немає необ-
хідності цілком запозичувати досвід інших регіонів, країн. Не по-
трібно нікого дублювати. Досвід організації дозвілля, стиль життя 
та побуту, культурні, етнічні й духовні традиції, умови проживання, 
клімату й економічний клімат провадження різних видів діяльності 
в різних країнах, особливо екзотичних для слов’ян, значно відріз-
няються. Це унеможливлює переймання такого досвіду прямим пере-
несенням і його пристосування до регіональних умов. 

З урахуванням таких знань можна зробити висновок, що потрібно 
розвивати власні заходи й самостійно організовувати події, що відо-
бражатимуть специфіку регіону та будуть цікавими для туристів, які 
оздоровлюються. У межах країни різні населені пункти цікаві по-
своєму: умовами проживання та побуту, традиціями тощо. Потрібно 
використовувати відомі в регіоні свята й події місцевого значення, 
зробити їх рекламованими та популярними для відвідувачів оздоровчо-
лікувальних комплексів. Звісно, варто брати участь у загальнодержав-
них заходах і різноманітних подіях, намагатись залучити їхніх орга-
нізаторів до співпраці саме зі своїм курортним оздоровчим комплексом.

Якщо цих івентових заходів бракуватиме, можна залучити креа-
тивних людей та розробити власні нові заходи: фестивалі, ярмарки, 
виставки, святкування. Якщо необхідно, відшукати старовинні ле-
генди, пов’язані з регіоном, видатними особами чи подіями, або ж 
вигадати нові. Слід пам’ятати про те, що будь-який обраний захід, 
традиційний чи новостворений, повинен бути цікавим для людей, 
які відновлюють своє здоров’я. В оздоровчому комплексі серед від-
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відувачів потрібно постійно створювати попит на заходи, інакше 
вкладені зусилля та кошти не виправдають очікуваних результатів. 

Найвищий рейтинг в ієрархії івентів посідають мегаподії, адже 
вони мають глобальний прояв, приваблюють найбільшу кількість 
відвідувачів, надзвичайно вимогливі до інфраструктури та найсклад-
ніші в організації. Як зазначає Д. Гетц, мегаподії за своїм значенням 
характеризуються надзвичайно високим рівнем висвітлення в ЗМІ, 
престижу чи економічного впливу на громаду-господаря чи пункт 
призначення [4, с. 243].

Характерною особливістю івентів другого рівня є чіткий дестина-
ційний зв’язок і широкий суспільний резонанс. Г. Боудін зі співав-
торами відзначають, що такі події стають синонімами назви місця 
та отримують широке визнання [1]. Тож при плануванні й організа-
ції подібних заходів важливо враховувати особливості бренду дести-
нації, дотримуватись періодичності проведення, адже потенційні 
відвідувачі планують відвідування заходу заздалегідь, а квитки до-
сить часто реалізовують за декілька годин чи днів.

Дж. Річі та Д. Беліво звертають увагу на те, що основні разові 
або періодичні події обмеженої тривалості розроблені здебільшого 
для підвищення обізнаності, привабливості та прибутковості турис-
тичного напряму в короткостроковій та / або довгостроковій пер-
спективі. Такі заходи мають бути унікальними, статусними та зна-
чимими, щоб активізувати інтерес і привернути увагу [5, с. 18].

Регіональні івенти характеризуються середнім попитом серед ту-
ристів, що приїхали в оздоровчо-лікувальні комплекси, а їх вартість 
може суттєво відрізнятись залежно від соціально-економічних по-
казників країни проведення, спрямованості й типології події.

Локальні події найчастіше орієнтовані на місцеву аудиторію, хоча 
їх активно відвідують і туристи, які на момент проведення івенту 
перебувають у межах дестинації з іншою метою, наприклад оздо-
ровлення. Незважаючи на невисокий попит, подібні заходи характе-
ризуються високим рівнем зростання та переходу на вищий (регіо-
нальний чи національний) рівень за умови вдалих управлінських і 
маркетингових рішень. З урахуванням певних обмежень щодо до-
ступності івентів класифікуємо їх і за цією ознакою (рис. 1).

Загальнодоступні заходи характеризуються найвищою різнома-
нітністю місць, форм і способів проведення, зумовлених значно ви-
щим рівнем диференціації потреб різних соціальних, демографічних, 
професійних груп споживачів івентів. Специфічними рисами органі-
зації загальнодоступних заходів є необхідність залучити багато різ-
нопланових структур комерційного, державного та комунального 
секторів для підготовки, просування та проведення дійств, чіткий 
розподіл відповідальності між різними організаціями та їх функці-
ональними підрозділами, достатньо жорсткі регламентні норми до 
часових параметрів тривалості кожного елемента загального заходу 
(виступів, привітань, конкурсів тощо) і технологічних пауз між ними, 
необхідність резервувати значну місткість номерного фонду закладів 
розміщення та надавати гарантії їх заповнення, документальний 
супровід для організацій різних форм власності та забезпечувати їм 
коректну фінансову звітність.
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Рис. 1. Типологія туристичних івентів за рівнем доступності  
для відвідувачів

Джерело: розробка авторів на основі [4–6].

До частково доступних івентів загалом можна віднести переваж-
ну більшість MICE-заходів, адже чисельність і структуру відвідува-
чів заздалегідь визначають організатори: певні компанії, асоціації, 
науково-освітні установи тощо. Більшість подібних заходів органі-
зовують у вигляді конференцій, симпозіумів, корпоративних свят, 
презентацій, тренінгів, тимбілдингових заходів тощо. Важливими 
особливостями організації таких заходів є відсутність просторово-
територіальних обмежень щодо місця проведення, гнучкість вимог 
до інфраструктури та технологічного забезпечення, можливість само-
стійно організовувати або залучати сторонні організації, достатньо 
широкий спектр альтернативних варіантів проведення заходів та ін.

Приватні івенти мають персональний характер, максимально за-
лежні від особистих потреб споживача чи родини та передбачають 
переважно такі заходи: дні народження, ювілеї, весілля.

Висновки. Як показує досвід організаторів, в основу будь-якого 
івенту повинна бути обов’язково закладена ідея, що буде не просто 
привабливою для туристів, а визначальною у виборі туру. Тому при 
зведенні оздоровчо-лікувальних комплексів власники мають звернути 
увагу на наявні регіональні заходи, що можуть зацікавити їхніх клі-
єнтів, або створити нові івенти і їх розрекламувати. Це буде запорукою 
збільшення кількості туристів в оздоровчо-лікувальних комплексах, 
перебування в яких буде не нудним, а цікавим і пізнавальним.
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ВПЛИВ КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЙ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ  

В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Мета статті – проаналізувати класичні теорії мотивації та визначити їхню 
актуальність у сучасному навчанні.

Методологія дослідження передбачає застосування методів аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення та прогнозування.

Наукова новизна полягає в адаптуванні класичних мотиваційних моделей 
до модерного навчання в сучасних реаліях.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що класичні теорії моти-
вації є досить ефективними на теперішній час, але потребують адаптації до 
сучасних онлайн-методик, оскільки пандемія спричинила трансформації у сфе-
рі навчання.

Ключові слова: мотивація, стимул, онлайн-навчання, офлайн-навчання, 
пандемія, теорії мотивації, диджиталізація, тайм-менеджмент.
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моделей к современному обучению в современных реалиях.

Выводы. В результате исследования установлено, что классические теории 
мотивации достаточно эффективны на данный момент, но требуют адаптации к 
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Scientific novelty lies in the adaptation of classical motivational models to 
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Актуальність теми дослідження. Під час пандемії COVID-19 здо-
бувачі й викладачі опинились у складних ситуаціях, які необхідно 
вирішувати під час навчання онлайн, особливо це стосується питань, 
пов’язаних з упровадженням мотиваційних теорій для стимулюван-
ня студентів. Класичні теорії мотивування не спрацьовують у тепе-
рішніх умовах навчання, викладач не може так впливати на вірту-
ального студента через Skype, як в аудиторії: відсутній безпосередній 
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контакт, усе переходить у віртуальний режим, беземоційний, залеж-
ний від таких чинників, як жорсткий тайм-менеджмент, запис відео 
лекцій, чітке викладення матеріалу, відсутність офлайн-спілкування, 
постійний контроль з боку керівництва, здобувачів. Ці нові форми 
викладання мають негативні і позитивні сторони та стимулюють ви-
кладача розробляти нові мотиваційні схеми в умовах пандемії.

Стимулювати здобувачів опановувати фах у закладі вищої освіти 
важливо, оскільки без цього в них не буде натхнення, прагнення 
поліпшувати свої навички й набувати необхідні знання. Головною 
мотивацією для студентів є, звичайно, формування професійних 
знань, умінь і навичок, а також отримання диплома, для того щоб 
влаштуватись на цікаву, перспективну, прибуткову роботу та бути 
конкурентоспроможними на ринку праці. Викладач має стимулюва-
ти здобувача навчатися своїм позитивним ставленням до нього як 
до особистості, продукувати в нього позитивні емоції, креативно 
організовувати освітній процес, використовувати новітні методи на-
вчально-пізнавальної діяльності. Мотивація сприяє можливості ви-
являти такі характеристики діяльності, як: зусилля, старанність, 
наполегливість, добросовісність, спрямованість. 

Наголосимо на необхідності розробляти й просувати нові форми 
навчання за допомогою інформаційно-комунікативних технологій, 
які характеризують термінами: «розумний», «цифровий»; «цифрові-
зація», або ж «диджиталізація», «цифрова економіка» (англомовні 
відповідники – Smart, Digital, Digitalization, Digital Economy). Мо-
тивація в навчальному процесі в умовах пандемії має стати рушійною 
силою, що стимулюватиме здобувача впевнено йти до своєї мети – 
сформуватись як конкурентоспроможний професіонал. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мотивації має 
наукове підґрунтя, її вивчали такі дослідники: Л. Божович, А. Ко-
вальов, О. Леонтьєв, К. Платонов, Л. Столяренко, М. Магомед-Ємі-
нов, В. Мерлін, Х. Хекхаузен, А. Маркова, Т. Матис, А. Орлов, 
Б. Додонов, В. Асєєв, А. Ковальов, П. Якобсон, С. Бобровицька, 
О. Гилюн, Г. Мухіна, А. Мечніков, Ф. Рахматуліна, Н. Волкова, 
А. Гебос, С. Занюк, В. Кикоть, В. Михайличенко, В. Полянська, 
О. Тарнопольський, В. Якунін та ін. Мотивацію аналізували не лише 
психологи, педагоги, а й видатні соціологи та менеджери: П. Друкер, 
А. Маслоу, А. Файоль, Ф. Тейлор, Д. МакГрегор, М. Вебер, К. Халл, 
Ф. Герцберг, М. Туган-Барановський, К. Альдерфер, В. Врум, 
С. Адамс. Час вносить свої корективи, і питання мотивації потребує 
уточнення в сучасних реаліях.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в з’ясуванні 
найбільш ефективних моделей мотивації здобувачів до навчання в 
режимі онлайн за допомогою класичних мотиваційних методик. Ав-
тори порівняли найбільш поширені моделі мотивації, проаналізував-
ши ставлення учасників освітнього процесу до навчання в дистан-
ційному режимі, спричиненого карантинними умовами.

Виклад основного матеріалу. В умовах дистанційного навчання 
студентів необхідно стимулювати по-особливому. Дехто з них через 
відсутність безпосереднього спілкування може переживати психоло-
гічну травму – і викладач має враховувати це. Крім того, потрібно 
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пам’ятати, що Болонська система освіти передбачає індивідуальний 
підхід до кожного здобувача. Викладач має психологічно підтримува-
ти студентів, спонукати їх до вивчення матеріалу за допомогою кре-
ативних методів: разом переглядати тематичні фільми, аналізувати 
прочитаний матеріал, готувати тематичні презентації, удосконалюва-
ти професійну іноземну мову в межах дисципліни, зустрічатись на 
майстер-класах, здійснювати віртуальні екскурсії в онлайн-форматі.

Важливими є внутрішні мотиви навчально-пізнавальної діяльнос-
ті, що спонукають студента опановувати дисципліну: пізнавальні 
мотиви, чи мотиви, закладені в самій навчально-пізнавальній діяль-
ності (вони ґрунтуються на інтересі студентів до змісту матеріалу, 
що вивчають, майбутньої професійної діяльності й самого процесу 
пізнавальних дій, які сприяють самоствердженню в соціальному 
середовищі); мотиви самовизначення (розуміння ролі фахових ком-
петентностей для майбутньої професійної діяльності та досягнення 
успіхів у ній); мотиви вдосконалення; корисливі мотиви: намагання 
отримати заохочення, високі оцінки (мотивація благополуччя), праг-
нення бути найкращим серед товаришів (мотивація престижу); не-
гативні мотиви: намагання уникнути непорозумінь у стосунках з 
педагогами, товаришами (мотивація уникнення неприємностей) [1].

На формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної ді-
яльності здобувачів впливають такі чинники: 

1) професіоналізм викладача, його педагогічна майстерність; 
2) ставлення до студента як до компетентної особистості; 
3) сприяння самовизначенню здобувача, продукування його по-

зитивних емоцій; 
4) організація навчання як процесу пізнання; 
5) використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну 

діяльність; 
6) усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання; 
7) професійна спрямованість навчальної діяльності; 
8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропонує ви-

кладач на занятті; 
9) постійне створення і «підкріплення» ситуації успіху для не 

впевнених у своїх силах студентів [8].
П. Якобсон виділяє декілька типів мотивації, пов’язаної з резуль-

татами навчання: 
– мотивація, умовно кажучи, «негативна». Під негативною моти-

вацією вчений має на увазі спонукання, спричинені усвідомленням 
певних неприємних моментів, що можуть виникнути в процесі на-
вчання (докори з боку батьків, викладачів, одногрупників); така 
мотивація не веде до успішних результатів; 

– мотивація, що має позитивний характер, але так само пов’язана 
з мотивами, закладеними поза самою діяльністю, виявляється у двох 
формах: 1) в одному випадку така позитивна мотивація визначається 
вагомим для особи соціальним устремлінням (відчуття обов’язку перед 
близькими); 2) мотивація, що є в основі навчальної діяльності (моти-
вація, пов’язана безпосередньо з метою навчання, задоволенням до-
питливості, подоланням перешкод та інтелектуальною активністю) [9]. 
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Стимулювати здобувачів до навчання завжди було непростим за-
вданням, тому що опанування фаху в закладах вищої освіти не є 
масовим процесом, розрахованим на загал, воно передбачає індиві-
дуальний підхід. Коли ж ми опинились в умовах COVID-19 і почали 
жити в нових вимірах, мотивація взагалі перетворилась у складний 
процес. Теорії мотивації здебільшого розробляли психологи: психо-
аналітична теорія австрійського психіатра З. Фройда; теорія «драй-
вів» американського психолога К. Халла; теорія умовних рефлексів 
І. Павлова. Теорії мотивування змістовні: теорія ієрархії потреб 
А. Маслоу; теорія набутих потреб Д. МакКлеланда; теорія потреб 
М. Туган-Барановського; теорія двох чинників Ф. Герцберга; теорія 
К. Альдерфера (Теорія ERG). До процесних теорій мотивацій від-
носять: теорію очікування В. Врума, теорію справедливості С. Адам-
са й модель мотивації Портера-Лоулера.

Розглянемо психоаналітичну теорію австрійського психіатра 
З. Фройда.

Класичний психоаналіз містить п’ять базисних технік: 
1. Метод вільних асоціацій. 
2. Тлумачення (інтерпретація) сновидінь. 
3. Інтерпретація.
4. Аналіз опору. 
5. Аналіз перенесення. 
Метод вільних асоціацій полягає в тому, що психолог-аналітик 

пропонує клієнтові виказувати будь-які припущення, що з’являються 
в нього й відображають його переживання. 

Вислови можуть бути спонтанними, мимовільними. Для консуль-
танта-аналітика важливі такі моменти: зміст висловів, їх послідов-
ність і блокування. Останні два моменти є ключами до неусвідом-
люваної проблематики, визначити яку й зобов’язаний психоаналітик, 
відповідно до тієї школи або напряму психоаналізу, яких він до-
тримується. 

З. Фройд формує основні принципи своєї психології, описує пси-
хічні процеси з трьох точок зору: 1) динамічної: існує тільки одне 
несвідоме, що складається з витісненого й не може бути свідомим; 
2) топічної: просторове уявлення про структуру душевного життя. Є 
три сфери психіки: свідоме, передсвідоме та несвідоме; 3) економіч-
на точка зору: береться до уваги кількісна сторона, підхід до душев-
ного життя з точки зору витрати енергії [8].

Теорія «драйвів» американського психолога К. Халла базується 
на концепції гомеостазу, тобто ідеї про те, що організм активно 
працює, щоб підтримувати внутрішній баланс. У своїй концепції 
дослідник використовував термін драйв (або імпульс) для позначен-
ня стану напруги чи активації, зумовлених фізіологічними та біо-
логічними потребами. У результаті такого підкріплення студент 
починає діяти за певними шаблонами. Якщо відбуваються якісь 
зміни в стимулах, то в психіці особистості вступають у дію драйви 
(захоплення, потяг), які намагаються нейтралізувати ці зміни та 
повертають її до попереднього стану. В іншому випадку деяких змін 
індивід намагається не сприймати. Тому, щоб спонукати здобувача 
до праці й нейтралізувати її реакцію (наприклад небажання працю-
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вати над навчальними програмами), необхідно ввести стимул (напри-
клад оцінки, бали, заохочувальні екскурсії, виставки, спектаклі). За 
такої умови в студента виникає стан очікування винагороди, до 
якого він із часом звикає й без якого себе згодом не мислить [1].

Теорія ієрархії потреб А. Маслоу полягає в тому, що людину 
мотивує задоволення низки потреб, а саме: фізіологічні, їжа, тепло, 
притулок; потреби безпеки, захист, порядок; соціальні потреби, по-
треба належати до соціуму, перебувати в дружніх стосунках, входи-
ти до певної групи; потреба в повазі, самоповага й повага інших, 
символи статусу, престиж, слава, визнання; потреба в самореалізації, 
розвитку свого потенціалу, досягненні чогось у навчанні. Студенти 
в освітньому процесі навчаються новому, розвивають свій творчий 
потенціал, досягають творчих вершин – за пірамідою А. Маслоу цей 
щабель є найвищим [5].

Теорія набутих потреб Д. МакКлеланда є спрощеною моделлю 
теорії А. Маслоу. Основний її акцент спрямований на потреби вищих 
рівнів: потреби досягнення, прагнення досягти найшвидше та най-
ефективніше мети; потреби співучасті полягають у прагненні до 
дружніх стосунків з оточенням; потреби у владі є набутими та роз-
виваються на основі навчання, досвіду, полягають у прагненні особи 
контролювати людей, ресурси та процеси [4].

Теорія потреб М. Туган-Барановського полягає в п’яти групах по-
треб: фізіологічні; статеві; симптоматичні інстинкти й потреби, за-
сновані на зовнішніх ознаках; альтруїстичні, безкорисливе прагнення 
до діяльності на благо інших; потреби практичного характеру [5].

Теорія К. Альдерфера (Теорія ERG) об’єднує потреби в три групи: 
фізіологічні, потреби в безпеці; потреби зв’язку відповідають потре-
бам приналежності, а також частині потреб визнання і самоствер-
дження та потребі в груповій безпеці; потреби зростання відповідають 
потребам самовираження і потребам попередньої групи – прагнення 
до розвитку впевненості та самовдосконалення [6].

Теорія очікування В. Врума описує залежність мотивації від двох 
аспектів: скільки хоче отримати людина та наскільки можливо для 
неї мати те, що вона хотіла б (скільки зусиль вона готова витратити 
для цього). За цією теорією процес мотивування складається із зу-
силля, виконання і результату. Сама ідея очікування полягає в тому, 
що зусилля, котрі особа виявляє на роботі, у навчанні, є функцією 
трьох компонентів: очікування щодо затрати праці; очікування щодо 
винагороди; валентність відображає, наскільки для людини є при-
вабливим або непривабливим результат [1].

Теорія справедливості С. Адамса передбачає, що люди суб’єктивно 
оцінюють співвідношення отриманої ними винагороди за виконання 
певної роботи до зусиль, пов’язаних з її виконанням, і порівнюють 
таке співвідношення з тим, що отримали інші працівники. За ре-
зультатами порівняння відчуття є або справедливості, або несправед-
ливості. У «теорії справедливості» виділяють такі основні складові: 
працівник – співробітник організації, який оцінює співвідношення 
винагорода / зусилля і спроможний відчувати справедливість / не-
справедливість; об’єкт порівняння – будь-який інший співробітник 
зазначеної організації, якого використовують як базу для порівнян-
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ня коефіцієнтів виходу / входу; «входи» – індивідуальні властивос-
ті працівника, які він вкладає у виконувану ним роботу (освіта, 
досвід, кваліфікація, здібності, зусилля, що докладають для вико-
нання роботи); «виходи» – усе те, що працівник отримує за вико-
нання роботи (заробітна платня, премії, пільги, визнання заслуг, 
просування по службі тощо). У процесі роботи людина порівнює те, 
як були оцінені її дії, з тим, як були оцінені дії інших порівняно з 
нею [5].

Модель мотивації Портера-Лоулера побудована на поєднанні по-
передніх теорій очікування і справедливості. Вона являє собою комп-
лексну теорію, за якою існують такі змінні, що впливають на розмір 
винагороди: затрачені зусилля, особисті якості й спроможності; 
усвідомлення своєї ролі в процесі праці. Затрачені зусилля впливають 
на результати, за отриманими р езультатами людина отримує зо-
внішні та внутрішні винагороди. На одержувані результати вплива-
ють усвідомлення нею своєї ролі в процесі праці; особливості, спро-
можності людини, її характер, ставлення до виконуваної роботи.

Яка модель мотивації найкраще підходить під час онлайн-на-
вчання в період пандемії? Як показує педагогічний досвід, найдієві-
шою є комбінована модель мотивації Портера-Лоулера й теорія іє-
рархії потреб А. Маслоу. Усі проаналізовані теорії мають щось 
спільне та базуються на теорії ієрархій потреб за А. Маслоу, оскіль-
ки вона була найбільш доступною і зрозумілою для загалу: люди 
відчувають постійно певні потреби; групи потреб розміщені ієрар-
хічно; якщо певні потреби не задоволені, то вони спонукають людей 
до дій, а задоволені потреби не мотивують; якщо одна потреба задо-
вольняється, то виникає інша; людина відчуває одночасно декілька 
різних потреб; потреби, що знаходяться ближче до основи піраміди, 
потребують першочергового задоволення; потреби більш високого 
рівня виникають у тому випадку, коли задоволені нижчі потреби; 
вищі потреби можна задовольнити більшою кількістю способів [8]. 
На цих простих правилах почали формуватися більш складні теорії 
мотивації, але все просте – насправді геніальне. 

Висновки. Класичні теорії мотивації на практиці засвідчили: вони 
спрацьовують у сучасних реаліях, але з певними поправками на 
нинішню ситуацію. Використання системи управління онлайн-на-
вчанням забезпечить сприятливе середовище для дистанційного 
опанування фаху в закладах вищої освіти, підвищить мотивацію 
здобувачів до навчання та стимулюватиме працю викладачів, оскіль-
ки цей процес взаємний, а згодом покращить ефективність навчан-
ня загалом. Студенти для досягнення освітніх цілей потребують 
вказівок, які спрямують їхню інтелектуальну енергію в правильне 
русло. Тож викладачі в проведенні занять мають використовувати 
новітні педагогічні технології та постійно їх вдосконалювати з ура-
хуванням того, що освітня парадигма в умовах світових викликів 
переходить до нової форми – онлайн-освіти – замість традиційного 
викладання.

Для мотивації здобувачів до навчання необхідно розробити для них 
систему винагород за виконані завдання: моральна винагорода (визна-
ння); оцінювання; вільний час; наявність перспективи; працевлашту-
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вання; участь в університетських заходах; задоволення від роботи; 
лідерство в групі; підтримка в студентському та викладацькому серед-
овищі; заохочування в подальшому навчанні (магістратура, аспіранту-
ра). Мотивувати здобувача навчатися під час пандемії в онлайн-форма-
ті, як показав педагогічний експеримент, непросто. Цьому сприятиме 
застосування найпоширеніших мотиваційних моделей, тайм-менеджменту 
в поєднанні з індивідуальним підходом до кожного студента.
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«ПРИЗМА ЗНАНЬ» ЯК ВІРТУАЛЬНА ФОРМА  
ОРГАНІЗАЦІЇ Е-МЕРЕЖЕВОЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ  

БАЗИ ЗНАНЬ НА ПРИКЛАДІ МЕДИЦИНИ

Бурхливий розвиток інформаційних технологій у ХХІ столітті зумовив 
подальшу еволюцію держав на основі економіки (knowledge based economy), де 
створюють нові технології надвисокого рівня (high-tech). Сьогодні інтернет та 
інші взаємопов’язані мережі глобального інформаційно-комунікаційного простору 
підсилили значення та визначили цінність інформації, яку генерують наука й 
освіта, і стали вкрай важливими для життя людини. 

Мета статті – визначити нові принципи організації е-мережевої персональ-
ної бази знань на прикладі медицини у форматі об’єктно орієнтованої «При-
зми знань»; презентувати вебпрограмний комплекс «Редактор сценаріїв бази 
знань» як дистанційний засіб побудови е-сценаріїв бази знань у форматі 
«Призми знань». 

Методологія дослідження полягає в застосуванні онтологічного методу по-
будови е-мережевої бази знань, що спирається на теорію графів, а саме на де-
ревоподібну його структуру. Визначені інформаційні ресурси, що формують 
е-мережеву базу знань.
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Наукова новизна зумовлена тим, що в статті представлено розробку опера-
ціональної деревоподібної граф-структури е-сценарію персональної бази знань 
на прикладі медицини, яка є основою для інсталяції «Призма знань» на базі 
використання вебпрограмного комплексу «Редактор сценаріїв бази знань» (work.
inhost.com.ua). Такі персональні бази знань у подальшому можна об’єднувати 
в корпоративні бази знань.

Висновки. У результаті дослідження розроблена е-мережева персональна база 
знань на прикладі медицини, що є актуальним і зручним засобом дистанційної 
побудови персональних та корпоративних е-мережевих баз знань у форматі 
«Призми знань», а саме: паспорт здоров’я, протокол лікування, персональний 
довідник, електронний підручник, навчальний курс лекцій, депозитарій лікар-
ських засобів тощо.

Ключові слова: призма знань, операціональна деревоподібна граф-структура, 
персональна, корпоративна база знань, онтологія, медицина, е-мережа.
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«Призма знаний» как виртуальная форма организации  
е-сетевой персональной базы знаний на примере медицины

Бурное развитие информационных технологий в ХХІ веке обусловило даль-
нейшее развитие государств на основе экономики (knowledge based economy), 
где создают новые технологии сверхвысокого уровня (high-tech). Сегодня интер-
нет и другие взаимосвязанные сети глобального информационно-коммуникаци-
онного пространства усилили значение и определили ценность информации, 
которую генерируют наука и образование, и стали крайне важны для жизни 
человека.

Цель статьи – определить новые принципы организации сетевой персональ-
ной базы знаний на примере медицины в формате объектно ориентированной 
«Призмы знаний»; презентовать веб-программный комплекс «Редактор сцена-
риев базы знаний» как дистанционное средство построения е-сценариев базы 
знаний в формате «Призмы знаний».

Методология исследования заключается в применении онтологического ме-
тода построения е-сетевой базы знаний, опирающейся на теорию графов, а 
именно на древовидную его структуру. Определены информационные ресурсы, 
формирующие е-сетевую базу знаний.

Научная новизна обусловлена тем, что в статье представлена разработка 
опера циональной древовидной граф-структуры е-сценария персональной базы 
знаний на примере медицины, которая является основой для установки «Призмы 
знаний» на базе использования веб-программного комплекса «Редактор сцена-
риев базы знаний» (work.inhost.com.ua). Такие персональные базы знаний в 
дальнейшем можно объединять в корпоративные базы знаний.

Выводы. В результате исследования разработана е-сетевая персональная база 
знаний на примере медицины, являющаяся актуальным и удобным средством 
дистанционного построения персональных и корпоративных е-сетевых баз зна-
ний в формате «Призма знаний», а именно: паспорт здоровья, протокол лечения, 
персональный справочник, электронный учебник, учебный курс лекций, депо-
зитарий лекарственных средств и т.д.

Ключевые слова: призма знаний, операциональная древовидная граф-струк-
тура, персональная, корпоративная база знаний, онтология, медицина, е-сеть.
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«Prism of knowledge» As a Virtual Form Organization of E-network 
Personal Knowledge Base On the Example of Medicine

The rapid development of information technology in the XXI century allows 
us to say that the further development of states will take place on the basisof a 
new economy (knowledge, based, economy) where new technologies of high-tech 
arecreated. Today, the Internet and other interconnected networks of the global 
information and communication space have increased the importance and determined 
the value of the information that science and education generate, and have become 
extremely important for human life. 

The purpose of the article is to define new principles of organization of 
e-network personal knowledge base on the example of medicine in the format of 
object-oriented «Prisms of Knowledge». Presentation of the «Web-software complex 
of the knowledge base script editor» as a remote means of building e-knowledge 
base scripts in the format «Prisms of Knowledge». 

The research methodology is to apply the ontological method of building an 
e-network knowledge base based on graph theory, namely its tree-like structure. 
The information resources that form the e-network knowledge base are identified. 

The scientific novelty is due to the fact that the article presents the development 
of operational tree-like graph-structure of the e-scenario of personal knowledge 
base on the example of medicine, which is the basis for installation «Prisms of 
Knowledge» based on the use of «Web-software» (inhost.com.ua). Such personal 
knowledge bases can then be combined into corporate knowledge bases. 

Conclusions of the research an e-network personal knowledge base on the 
example of medicine was developed, which is a relevant and convenient means of 
remote construction of personal and corporate e-network knowledge bases in the 
format «Prism of knowledge» such as health passport, treatment protocol, personal 
guide, electronic textbook, lecture course, drug depository, etc.

Keywords: knowledge prism, operational tree-like graph structure, personal, 
corporate knowledge base, ontology, medicine, e-network.

Постановка проблеми. На сучасному етапі використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є умовою забезпечення 
новаторської альтернативи традиційним методам інформаційної під-
тримки функціонування різних галузей, що створює можливості для 
доступу до інтерактивних занять в е-мережі незалежно від місця їх 
розташування та часу запиту. Для вирішення цього завдання ство-
рюють засоби формалізації інформаційних джерел формування знань, 
що враховують специфіку процесу функціонування галузі, наприклад 
медичних закладів. При цьому процес формалізації знань залежить 
не тільки від організаційної структури предметної галузі, а й від її 
функціональної характеристики, а також від персональної діяльнос-
ті її учасників. 

При використанні програмно-інформаційних засобів ІКТ в меди-
цині необхідно враховувати той факт, що обсяг і розмаїтість даних 
і повідомлень за різним профілем знань нині настільки об’ємний, 
що виникає потреба в їх класифікації з погляду належності до за-
даної предметної галузі або персональної сфери діяльності всіх її 
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учасників. У контексті зазначеного вище використання програмно-
інформаційних засобів ІКТ в медицині визначає такі принципи фор-
мування е-мережевої бази знань: забезпечення можливості персоні-
фікованого дистанційного доступу фахівців медичної галузі до про-
цедури формування баз знань відповідно до заданої предметної 
галузі та їх професійної спеціалізації; забезпечення можливості 
розширення джерел і доступу спеціалістів до формування баз знань 
з урахуванням результатів їх роботи та формування корпоративної 
бази знань; обмеження доступу до бази знань межами сфери інте ресів 
спеціалістів у зв’язку з поставленим завданням; забезпечення мож-
ливості використання інформаційних ресурсів кількох предметних 
галузей; забезпечення можливості багатофункціонального пошуку 
необхідних інформаційних ресурсів; збереження баз знань на серве-
рі або локальному магнітному носії; візуалізація бази знань в об’єктно 
орієнтованому форматі. 

Для реалізації представлених вище принципів організації е-ме-
режевих баз знань у медицині запропоновано новий об’єктно орієн-
тований формат їх формалізації у вигляді «Призми знань». Його 
практична реалізація відбувається на платформі вебпрограмного 
комплексу «Редактор сценаріїв бази знань» (work.inhost.com.ua).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявні системи інфор-
маційно-комунікаційних технологій побудови баз даних і баз знань 
в е-мережі й управління ними мають широку теоретичну платформу 
для їх дослідження та використання. Зокрема, такі системи наведе-
но в роботах А. Палагіна [1], М. Кроткевича [2], К. П’ю та Л. Пру-
сака [3], Д. О’Лірі [4], П. Бера, Е. Бертона-Джонса та Я. Паличка 
[5], В. Дем’яненко, С. Кального, О. Стрижака [6] та ін. Останні 
практичні результати зазначеної сфери представляють різноманітні 
ІКТ, зокрема: «Linguisticcorpus», Exalead, Protйgй, KAON2, Sesame, 
IBM SHER, OracleSpatial, CAIDMS, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, 
SQLite, NoSQL, Redis, RethinkDB, JanusGraph, HBase, Prometheus, 
MemSQL, ArangoDB та ін. Використання цих і подібних ІКТ забез-
печує користувача технологією побудови е-мережевого середовища 
як платформи функціонування різноманітних баз даних і баз знань 
з позиції їх централізованого управління.

На цьому тлі при використанні наявних ІКТ у медичній галузі 
виникає потреба у створенні е-мережевого корпоративного середо-
вища, побудованого на принципах інтеграції персональних баз 
знань його учасників, що дає змогу персоніфіковано управляти 
їхнім контентом не залежно від організаційної структури бази знань 
кожного з них. За такими умовами побудови е-мережевих систем 
управління інформаційними джерелами, що супроводжують процес 
функціонування медичної галузі, проблемне завдання – не про-
грамний аспект, а визначення форми й методів їх організації, 
управління, доступу до інформаційних ресурсів та формату їх ві-
зуалізації. Саме ці дослідження і покладені в основу представленої 
роботи.

Формулювання цілей. Мета статті – визначити нові принципи 
організації е-мережевої бази знань на прикладі медицини у форматі 
об’єктно орієнтованої «Призми знань», а також презентувати веб-
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програмний комплекс «Редактор сценаріїв бази знань» як дистан-
ційний засіб побудови е-сценаріїв бази знань у форматі «Приз ми 
знань». 

Виклад основного матеріалу. При формуванні е-мережевої бази 
знань необхідно накопичувати не розрізнені показники, а струк-
туровані, формалізовані інформаційні джерела – закономірності 
й принципи, щоб найбільш детально формалізувати задану пред-
метну галузь. Онтологічний метод у проєктуванні е-мережевої 
бази знань якраз і дає можливість створювати системи, у яких 
інформаційні джерела формування знань стають онтологічно-
структуровані. 

Основні переваги цього методу: 
– онтологічний метод надає спеціалістові цілісний, системний 

погляд на певну предметну галузь знань; 
– інформаційні джерела в онтологічно-структурованій базі знань 

представлені однотипно, що спрощує їхнє сприйняття; 
– онтологічно-структуровані бази знань дають змогу оперативно 

відновити відсутні логічні зв’язки предметної сфери без порушення 
загальної структури бази знань.

Важливість онтологічного методу у створенні мережевої бази знань 
зумовлена також тим, що коли інформаційні джерела формування 
знань не описати й не тиражувати, вони в кінцевому рахунку стають 
застарілими та неактуальними. Навпаки, інформаційні джерела фор-
мування знань, що онтологічно-структуровані, можуть генерувати 
нові знання. Онтологічний метод дає можливість подавати терміни 
й поняття у вигляді, придатному для їх комп’ютерного опрацюван-
ня, що, зокрема, надає медичній термінології формалізованого ви-
гляду та сприяє однаковому її розумінню всіма учасниками корпо-
ративної бази знань. 

Реалізація зазначеного методу потребує врахування різних фор-
мально-методологічних вимог, критеріїв та оцінок. Наведемо основні 
з них: побудова інформаційної і функціональної моделей; необхід-
ність структурування термінів і понять; правила формування достовірних 
тверджень і висновків, що описують терміни й поняття.

На початковому етапі побудови онтологічної моделі повинні бути 
виконані такі завдання: створення та документування словника 
термінів; описання правил, згідно з якими на базі запровадженої 
термінології формуються достовірні твердження, що характеризу-
ють стан системи; побудова моделі, за допомогою якої на основі 
наявних тверджень можна формувати необхідні додаткові твер-
дження. 

Теоретично принципи формування онтологічної структури бази 
знань спираються на теорію графів, а саме на деревоподібну їхню струк-
туру. Відповідно до вказаного, кожний об’єкт, що входить до 
е-мережевої бази знань, має свою операціональну деревоподібну 
граф-структуру, яка формується згідно із заданою предметною га-
луззю та завданнями, які потрібно вирішити. Сукупність таких 
об’єктів, якщо вони зв’язані однією предметною сферою, формують свій 
операціональний деревоподібний кластер, а сукупність кластерів 
формує наступну операціональну батьківську деревоподібну граф-
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структуру і т.д. Так усі об’єкти, що формують е-мережеву базу знань, 
пов’язані операціональною деревоподібною граф-структурою як вну-
трішньо, так і зовнішньо. Фактично кожний такий об’єкт можливо 
представити у вигляді е-сценарію бази знань, який після свого фор-
мування зберігається в е-мережевій базі знань у форматі XML-файлу. 
За потреби створити новий е-сценарій, який би містив у собі інші 
е-сценарії, що зберігаються в базі знань у вигляді XML-файлів, вони 
підключаються до нього або автоматично у форматі гіперпосилань 
(дата-блок вершини графу), або операціонально, шляхом вбудовування 
його операціональної деревоподібної граф-структури в операціональ-
ну деревоподібну граф-структуру створюваного е-сценарію. Після 
чого об’єднана структура е-сценарію запам’ятовується у файлі фор-
мату XML. Так е-мережева база знань формується на сукупності 
е-сценаріїв у форматі XML-файлів. 

Операціональна структура сценарію бази знань – це деревопо-
дібна граф-структура, що покроково формалізує онтологію об’єкта 
сценарію бази знань. 

Е-сценарій бази знань – це один з інформаційних об’єктів бази 
знань, що має свою операціональну деревоподібну граф-структуру, 
яка зберігається у форматі XML-файлу.

Основним матеріалом для побудови е-мережевої бази знань у 
медичній галузі є два типи інформаційних джерел. На базі пер-
шого типу формується операціональна структура заданого об’єкта 
бази знань. До неї відносяться терміни й поняття, що характери-
зують заданий об’єкт, а також правила, за якими будується його 
операціональна деревоподібна граф-структура. На базі другого 
типу інформаційних джерел формуються дата-блоки вершин опе-
раціональної деревоподібної граф-структури об’єкта. До них на-
лежать різноманітні електронні джерела інформації, що стосу-
ються заданої предметної галузі відповідно до поставлених за-
вдань, які в процесі побудови бази знань зберігаються в мережі 
на сервері.

У практичному аспекті принципи формалізації е-сценарію бази 
знань спираються на його операціональну деревоподібну граф-
структуру, у якій вершини графів і їх зв’язки відображаються у 
вигляді вкладених папок (тек), що визначають назву операціональних 
кроків (що зробити або що визначити?) та назву їх ключових атри-
бутів відповідно до заданої предметної галузі. При цьому кожна тека 
містить свій інформаційний дата-блок. 

Інформаційна структура дата-блоків складається з набору блоків 
даних, що мають таку характеристику: назва блоку даних; зміст 
блоку даних (вводять з клавіатури); гіперпосилання на зовнішні 
джерела інформації, що мають формати Microsoft Office (відео, аудіо, 
картинки, таблиці й ін.), а також на вебресурси, включаючи інші 
XML-сценарії, що містяться в базі знань. 

Відповідно до зазначеного вище загальна операціональна дерево-
подібна граф-структура е-сценарію бази знань має такий вигляд, 
представлений на рис. 1.  
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На практиці в процесі побудови сценарію бази знань формується 
інтегрований інформаційний масив даних, який формалізується у 
вигляді XML-файлу, що зберігається в базі знань на сервері як само-
стійний атрибут, а за потреби приєднується як ключовий атрибут до 
іншого сценарію бази знань.

Для практичної реалізації описаних вище принципів побудови й 
інсталяції е-сценаріїв бази знань у «Призму знань» створено вебпро-
грамний комплекс «Редактор сценаріїв бази знань» (рис. 2).

Рис. 2. Вебпрограмний комплекс «Редактор сценаріїв бази знань»

Цей редактор має широкий формат використання – від створення 
персоніфікованих сценаріїв баз знань до формування трансдисциплі-
нарних баз знань як персонального, так і корпоративного призна-
чення. Його функціонал забезпечує користувача інструментарієм для 
побудови різноманітних операціональних структур сценаріїв бази 
знань, їх збереження на сервері або локальному носії у форматі XML-
файлів та інсталяції у формі «Призми знань».

У процесі побудови е-сценарію бази знань формується інтегрова-
ний масив даних, який формалізує його операціональну структуру 
у вигляді XML-файлу, що зберігається на локальному магнітному 
носії або в е-мережевій базі на сервері. Це дає можливість під’єднувати 
локальні е-сценарії бази знань до інших е-сценаріїв на етапі їх фор-
мування. Однією з функцій роботи вебпрограмного комплексу «Ре-
дактор сценаріїв бази знань» є функція інсталяції е-сценарію бази 
знань у «Призму знань».

«Призма знань» – це віртуальна електронна форма візуалізації 
е-сценарію бази знань у вигляді набору екранів, поєднаних у призму, 
кожен з яких містить сукупність гіперактивних картинок, які по-
силаються на структуровані блоки даних (рис. 3).

Формат «Призми знань» є візуалізованим, інтегрованим масивом 
тек, що входить до операціональної структури е-сценарію бази знань. 
Назва кожної грані «Призми знань» відображає назву теки типу «Що 



93
«Призма знань» як віртуальна форма організації е-мережевої персональної бази знань  
на прикладі медицини

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
7

зробити або Що визначити?» (рис. 2, 3), а картинки, що відобража-
ються на її гранях, – це гіперактивні візуалізовані маркери пред-
метної галузі дата-блоків тек типу «Ключові атрибути предметної 
галузі» (рис. 2, 3). Якщо активізувати картинку, то на екран моні-
тора завантажиться вікно з повною інформацією дата-блоку, під-
ключеного до теки.

Рис. 3. Зразок інсталяції «Призми знань» гострого інфаркту міокарда

Висновки. У результаті проведеної роботи представлено оригіналь-
ний принцип формування е-мережевої бази знань у медицині у фор-
маті «Призма знань» на базі використання вебпрограмного комплек-
су «Редактор сценаріїв бази знань» (work.inhost.com.ua). Це дає 
змогу фахівцям медичної галузі дистанційно створювати персональні 
бази знань, що в подальшому можуть бути локалізовані як в е-мережі 
на сервері, так і на локальних магнітних носіях у вигляді XML-файлів. 
Також надані персоніфіковані бази знань можуть бути об’єднані в 
корпоративні бази знань або інтегровані в інші бази знань та різно-
манітні інформаційні структури. Практичне значення представленої 
концепції полягає в тому, що вона є актуальним і зручним засобом 
дистанційної побудови персональних та корпоративних е-мережевих 
баз знань у медицині, наприклад: паспорт здоров’я, протокол ліку-
вання, медичні довідники, депозитарій ліків тощо. Також запропо-
нований підхід має перспективу для застосування в навчальній ді-
яльності як засіб інформаційної підтримки дистанційного навчання, 
наприклад електронні підручники, навчальні курси, презентації тощо. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МОВИ

Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей формування комунікативної 
компетентності особистості засобами мови та визначенні змісту поняття «кому-
нікативна компетентність». 

Методологія дослідження передбачала використання загальнонаукових ме-
тодів: аналіз, синтез, конкретизація, класифікація. Застосовано різні методи 
педагогічного дослідження: змістовий аналіз науково-теоретичних концепцій; 
вивчення праць з актуальних проблем комунікативної компетентності; синтез 
й узагальнення психолого-педагогічної, лінгвістичної і методичної літератури; 
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узагальнення передового педагогічного досвіду для визначення стану розробле-
ності проблеми формування комунікативної компетентності особистості. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в конкретизації змісту по-
няття «комунікативна компетентність», що розглянуто як результат сформова-
ності професійної компетентності й особистісних якостей індивіда, які дають 
змогу встановлювати психологічний контакт із соціумом, грамотно, логічно й 
зрозуміло передавати інформацію, керувати процесом спілкування з оточенням. 

Висновки. Проаналізовано й узагальнено теоретичні та практичні досліджен-
ня з проблеми формування комунікативної компетентності особистості. Встанов-
лено зміст поняття «комунікативна компетентність», вказано сутність й осо-
бливості комунікативної компетентності, її складники. Визначено рівні мовної 
культури. Аргументовано, що будь-яка професійна діяльність потребує певних 
мовно-культурних умінь в усній і письмовій формах. Акцентовано, що форму-
вання комунікативної компетенції передбачає розвиток культури мовленнєвого 
спілкування, базою для якого є комунікативні вміння.

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, мова, 
мовленнєва культура, мовно-комунікативні вміння.
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Формирование коммуникативной компетентности  
личности средствами языка

Цель статьи состоит в определении особенностей формирования коммуника-
тивной компетентности личности средствами языка и уточнении содержания 
понятия «коммуникативная компетентность». 

Методология исследования предполагала использование общенаучных мето-
дов: анализ, синтез, конкретизация, классификация. Применены разные методы 
педагогического исследования: содержательный анализ научно-теоретических 
концепций; изучение работ по актуальным проблемам коммуникативной ком-
петентности; синтез и обобщение психолого-педагогической, лингвистической и 
методической литературы; обобщение передового педагогического опыта для 
определения состояния разработанности проблемы формирования коммуника-
тивной компетентности личности. 

Научная новизна полученных результатов заключается в конкретизации 
содержания понятия «коммуникативная компетентность», что рассмотрено как 
результат сформированности профессиональной компетентности и личностных 
качеств индивида, которые позволяют устанавливать психологический контакт 
с социумом, грамотно, логично и четко передавать информацию, управлять про-
цессом общения с окружающими людьми.

Выводы. Проанализированы и обобщены теоретические и практические ис-
следования по проблеме формирования коммуникативной компетентности лич-
ности. Установлено содержание понятия «коммуникативная компетентность», 
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указаны сущность и особенности коммуникативной компетентности, ее состав-
ляющие. Определены уровни языковой культуры. Аргументировано, что любая 
профессиональная деятельность нуждается в определенных языково-культурных 
умениях в устной и письменной формах. Акцентировано, что формирование 
коммуникативной компетенции предполагает развитие культуры речевого об-
щения, базой для которого есть коммуникативные умения.

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, 
язык, языковая культура, языковые умения. 
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Formation of the communicative competence of the personality 
by means of language

The purpose of the article is to clarify the features of the formation of a 
person’s communicative competence by means of language and to define the concept 
of “communicative competence”. 

The research methodology assumed the use of general scientific methods (analysis, 
synthesis, specification, classification). Various methods of pedagogical research were 
used: a meaningful analysis of scientific and theoretical concepts; study of works 
on topical problems of communicative competence; synthesis and generalization of 
psychological, pedagogical, linguistic and methodological literature; observation, 
generalization of advanced pedagogical experience to study the state of elaboration 
of the problem of the formation of a person’s communicative competence. 

The scientific novelty of the results obtained lies in the concretization of the 
concept of «communicative competence», considered as a result of the formation 
of professional competence and personal qualities of an individual. Which allow 
you to establish psychological contact with other people, logically, scientifically 
and concisely convey information, manage the communication process and organize 
communication with others. 

Conclusions. The analysis and generalization of theoretical and practical research 
on the problem of the formation of a person’s communicative competence is carried 
out. The concepts of «communicative competence», the essence and features of the 
communicative competence of its components are considered. The levels of linguistic 
culture have been determined and it has been established that any professional activity 
requires certain linguistic and cultural skills in oral and written forms. It has been 
established that the formation of communicative competence is aimed at developing 
a culture of verbal communication, the basis of which is communicative skills. 

Key words: competence, communicative competence, language, language culture, 
language and communication skills. 

Постановка проблеми. Становлення особистості відбувається за-
вдяки мові, зокрема її лексико-понятійному арсеналу. Мова є кри-
терієм освіченості й індивідуальності людини. Між рівнем освіченос-
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ті, загальної культури та рівнем мовленнєвої культури людини існує 
пряма залежність.

Актуалізація потреби у вивченні особливостей розвитку комуні-
кативної компетентності в сучасних соціокультурних умовах має 
об’єктивні підстави. Світ різко змінився, унаслідок чого трансфор-
мувалася система цінностей суспільства, зокрема його найпростіша 
та найбільш вразлива структура – особистість у всіх її проявах, і 
комунікативному також.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджен-
ня різних аспектів формування комунікативної компетентності осо-
бистості широко представлені в роботах Т. Вольфської [1], І. Когут 
[2], Л. Мамчур [3], О. Семеног [4], Т. Шарової [5], С. Шарова [5], 
О. Бородихіної [5] та ін. Численні праці відомих фахівців і методис-
тів свідчать, що досліджувана проблема належить до пріоритетних 
у вітчизняній науці. Проте низка питань з формування комуніка-
тивної компетентності особистості на сучасному етапі розвитку за-
кладу вищої освіти залишається не вирішеною. Це зумовлено тим, 
що набуті під час навчання професійні компетентності не становлять 
цілісної системи та не співвідносяться з реальною професійною ді-
яльністю.

Виклад основного матеріалу. Для формування соціально-комуні-
кативної компетентності особистості важливо використовувати мо-
тиваційний аспект у її розвитку та навчанні. Протягом життя лю-
дина має можливість постійно доповнювати й удосконалювати свої 
знання. 

Комунікативна компетентність – це категорія, що своїм змістом 
зорієнтована на практичний аспект вивчення мови. Вона характе-
ризується поліфакторністю складників, що утруднює її осмислення 
і не дає змоги дійти висновку щодо єдиного визначення цього по-
няття. Уміння, які використовує людина в процесі своєї мовлен-
нєвої діяльності, називають комунікативними; і вони ґрунтується 
на чіткому усвідомленні дій, їх структури, способах керування 
ними [3].

Професійна комунікативна компетенція передбачає насамперед 
наявність професійних знань, а також загальної гуманітарної куль-
тури людини, її вміння орієнтуватися в навколишньому світі, спіл-
куватися з оточенням. Тобто вона формується на основі комуніка-
тивної компетенції.

Комунікативна компетенція (лат. competens – належний, відпо-
відний) — сукупність знань про спілкування в різноманітних умо-
вах і з різними комунікантами, а також уміння їх ефективно за-
стосовувати в конкретному спілкуванні в ролі адресанта чи адре-
сата [2].

Компетентність охоплює три аспекти: знання, уміння і навички. 
Мовна особистість у процесі становлення і розвитку проходить 

кілька етапів, щоразу підіймаючись на вищий рівень мовленнєвої 
культури. Вони представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Рівні мовленнєвої культури і їх характеристики

№
з/п

Рівні 
мовленнєвої  

культури
Характеристика рівнів мовленнєвої культури

1 Рівень мовленнєвої 
правильності

Досягають завдяки мовній освіті, тобто ви-
вченню правил користування мовою, її лекси-
кою, граматичними формами, елементами 
текстотворення тощо. Цей рівень передбачає 
вироблення орфоепічних, орфографічних, 
пунктуаційних навичок, уміння будувати ре-
чення, нескладні типові тексти 
й користуватися ними.

2 Рівень інтеріориза-
ції (лат. interior – 
внутрішній)

На цьому рівні виявляють здатність реалізо-
вувати себе 
у висловленнях відповідно до власного вну-
трішнього стану; уміння творити й виражати 
себе засобами мови; володіти основними фор-
мами усного і писемного спілкування (моно-
лог, діалог, полілог; опис, розповідь, мірку-
вання), певними стилями. Це рівень вираз-
ності й комунікативної достатності. 

3 Рівень насиченості 
мовою

Мова характеризується логічністю, предмет-
ністю, точністю, виразністю, образністю, ба-
гатством мовних засобів. Людина володіє 
жанрами й стилями, текстотворенням. 

4 Рівень адекватного 
вибору

Це рівень комунікативної досконалості. Він 
передбачає досконале володіння функціональ-
ними типами мовлення, стилями літературної 
мови, а також точну мовленнєву реакцію. 

5 Рівень володіння 
фаховою метамовою

На цьому рівні володіють терміносистемами, 
фразеологією, композиційно-жанровими фор-
мами текстотворення, мовними формулами. 

6 Рівень 
мовленнєвого  
іміджу 
соціальних ролей

Це спілкування політика, державного праців-
ника, керівника, ученого етичними й естетич-
ними манерами живого мовлення. 

Два останні рівні є найвищими у формуванні мовної особистості 
й мовленнєвої культури. Будь-яка професійна діяльність потребує 
певних мовно-комунікативних умінь в усній або письмовій формах, 
за офіційних чи неофіційних обставин. Термін компетенція широко 
використовують сьогодні в контексті навчання і виховання. 

Компетентність – це комплексна характеристика особистості, що 
акумулює в собі результати попереднього психічного розвитку, зна-
ння, уміння, навички; демонструє здатність до творчого вирішення 
завдань, ініціативності, самостійності, самооцінки, самоконтролю; 
це сформованість інтелектуальних операцій, спрямованість у діяль-
ності, усвідомлення і наявність мотивації. На кожному віковому 
етапі компетентність має орієнтовні показники розвитку особистості, 
тобто різні види компетенції [1].
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Комунікативна компетентність передбачає володіння мовленнєви-
ми навичками та способами взаємодії з людьми.

Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і 
немовних засобів з метою налагодження взаємодії в конкретних со-
ціально-побутових умовах, уміння орієнтуватися в ситуації спілку-
вання та комунікації, керувати нею [3].

Формування комунікативної компетенції спрямоване на розвиток 
культури мовленнєвого спілкування, засвоєння мовленнєвого етике-
ту й етичних норм спілкування. Розвивати мову дитини, на думку 
К. Д. Ушинського, – це майже те саме, що вдосконалювати її мис-
лення, тому що мова тісно пов’язана з думкою.

Головна мета мовного навчання – формувати в особистості кому-
нікативну компетенцію, що базується на комунікативних вміннях, 
сформованих на основі мовленнєвих умінь і навичок.

Комунікативна компетентність містить три аспекти: мовний, мов-
леннєвий і соціокультурний, що визначають такі складники кому-
нікативної компетентності [5]:

– орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, засно-
вана на знаннях і життєвому досвіді індивіда;

– спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки ро-
зумінню себе й інших при постійній видозміні психічних станів, 
міжособистісних відносин й умов соціального середовища;

– адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психоло-
гічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;

– готовність і вміння будувати контакт з людьми;
– внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
– знання, уміння і навички конструктивного спілкування;
– внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комуні-

кативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії.
Отже, комунікативна компетентність постає як структурний фе-

номен, що містить такі складники: цінності, мотиви, установки, 
соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння і навички. 

Комунікативну компетенцію визначають: 
– комунікативні інтенції (комунікативні наміри адресата); 
– дотримання комунікативних стратегій, що дають змогу досягти 

необхідного результату комунікації; 
– знання особистості співбесідника; 
– зворотний зв’язок у комунікації, що передбачає врахування 

психологічних особливостей адресата, його соціальних ролей;
– уміння долати психологічні «фільтри», розбивати психологічні 

«щити»; 
– здатність декодувати «мову тіла» співрозмовника; 
– чітка орієнтація в умовах і ситуації спілкування;
– здатність підтримувати процес спілкування;
– контроль власної мовленнєвої поведінки, емоцій;
– уміння завершувати комунікацію, виходити з неї, контролюва-

ти посткомунікативні ефекти тощо. 
Важливим складником комунікативної компетенції є мовна ком-

петенція. Для ефективної професійної діяльності важливі такі кре-
ативні якості особистості: 
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– мотиваційно-креативні: мотиви, зацікавленість, потреба в само-
реалізації, творча позиція; 

– емоційно-креативні: емпатія, багатий емоційний досвід; 
– інтелектуально-креативні: дивергентне (тобто різнопланове) 

мислення, прогнозування, інтуїція, здатність до перетворень, уява 
й фантазія; 

– естетично-креативні: прагнення до краси, естетична емпатія, 
почуття форми й стилю, почуття гумору; 

– комунікативно-креативні: співробітництво у творчій діяльності; 
здатність мотивувати творчість інших, акумулювати творчий досвід; 

– екзистенційно-креативні: позитивна «Я-компетенція», нонкон-
формізм (непристосовництво); індивідуальний стиль діяльності [4]. 

Комбінація цих якостей визначає особливість індивідуально-твор-
чої манери конкретного професіонала і є основою загального типу 
творчого фахівця. Формування професійної мовнокомунікативної 
компетенції передбачає: 

– глибокі професійні знання, оволодіння понятійно-категоріаль-
ним апаратом певної професійної сфери та відповідною системою 
термінів; 

– досконале знання сучасної української літературної мови; 
– уміле використання мовних стилів і жанрів відповідно до міс-

ця, часу, обставин, статусно-рольових характеристик партнера (парт-
нерів); 

– знання етикетних мовних формул і здатність ними користува-
тися в професійному спілкуванні; 

– уміння працювати з різними типами текстів; 
– орієнтування в потоці різнотемної та різнотипної інформації 

українською мовою на різних каналах її передавання; 
– здатність знаходити, вибирати, аналізувати та використовувати 

інформацію профільного спрямування;
– володіння інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою 

якого є миттєва влучна реакція на інформацію в контексті поперед-
ніх повідомлень; 

– володіння основами риторики; 
– уміння оцінювати комунікативну ситуацію швидко, на профе-

сійному рівні приймати рішення та планувати комунікативні дії. 
Мовна компетенція передбачає наявність мовленнєвих умінь, що 

визначають мовленнєву поведінку. Мовленнєві вміння охоплюють 
здатність говорити, слухати, читати й писати. Сформувати профе-
сійну мовнокомунікативну компетенцію – завдання сучасної системи 
освіти [2].

Мовна компетенція (лат. competens – належний, відповідний) – 
знання учасниками комунікації правил сучасної літературної мови 
та вміле використання їх у продукуванні висловлювань. Мовна ком-
петенція складається з лексичної, граматичної, семантичної, фоно-
логічної, орфографічної, орфоепічної та пунктуаційної компетенцій.

Висновки. Отже, формування комунікативної компетентності осо-
бистості передбачає вдосконалення мовленнєвої поведінки, знання 
лексико-семантичних, граматичних норм, провадження активної 
особистісно-мовленнєвої діяльності, здатність вільно й комунікатив-
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но доцільно спілкуватися в різних сферах суспільного життя тощо. 
Наголошено на важливості формувати комунікативну компетентність 
протягом усього життя людини через систему цілеспрямованих освіт-
ніх заходів. Потребують подальшого дослідження такі аспекти окрес-
леного питання, як суть та ознаки комунікативної компетентності.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Мета статті полягає у виявленні проблем функціонування підприємства та 
гарантуванні його економічної безпеки; формуванні системи управління 
фінансовими ризиками як вагомою складовою економічної безпеки підприємства.

Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і 
специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, 
моделювання, систематизації та узагальнення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні сутності 
основних загроз економічній безпеці підприємства та характеру їх впливу на 
економічну стабільність фірми. 

Висновки. Встановлено, що структурний склад системи економічної безпеки 
формують внутрішньовиробничі та позавиробничі складові. Вказано множину 
позавиробничих складових економічної безпеки підприємств, які містять ринкову 
й інформаційну. Узагальнено основні елементи економічної безпеки підприємств 
і визначено їх суть, уточнено служби, що відповідають за них. Представлено 
групу принципів побудови системи економічної безпеки підприємств: законності, 
системності побудови, економічної доцільності, ефективності управлінських 
рішень, результативності, оптимізації витрат, обґрунтованості, комплексності, 
збалансованості, своєчасності, безперервності, постійного моніторингу, активності, 
координації і взаємодії, централізації, інтегрованості, спрямованості на 
стратегічні цілі, об’єктивності, оперативності та динамічності, варіативності, 
адекватності реагування, адаптивності, гнучкості управління, розвитку й 
удосконалення, стимулювання і відповідальності.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, система економічної 
безпеки підприємства, зовнішні та внутрішні загрози, національна безпека.
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Обеспечение экономической безопасности предприятия

Цель статьи состоит в выявлении проблем функционирования предприятия 
и гарантировании его экономической безопасности; формировании системы 
управления финансовыми рисками как весомой составляющей экономической 
безопасности предприятия. 
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Методология исследования базируется на использовании общенаучных и 
специфических методов, в частности: анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
моделирования, систематизации и обобщения. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании сущ-
ности основных угроз экономической безопасности предприятия и характере их 
влияния на экономическую стабильность фирмы.

Выводы. Установлено, что структурный состав системы экономической без-
опасности формируют внутрипроизводственные и внепроизводственные состав-
ляющие. Указаны внепроизводственные составляющие экономической безопас-
ности предприятий: рыночная и информационная. Обобщены основные состав-
ляющие экономической безопасности предприятий и определена их суть, 
уточнены отвечающие за них службы. Представлена группа принципов постро-
ения системы экономической безопасности предприятий: законности, системнос-
ти, экономической целесообразности, эффективности управленческих решений, 
результативности, оптимизации затрат, обоснованности, комплексности, сбалан-
сированности, своевременности, непрерывности, постоянного мониторинга, ак-
тивности, координации и взаимодействия, централизации, интеграции, направ-
ленности на стратегические цели, объективности, оперативности и динамичнос-
ти, вариативности, адекватности реагирования, адаптивности, гибкости 
управления, развития и усовершенствования, стимулирования и ответственности. 

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, система 
экономической безопасности предприятия, внешние и внутренние угрозы, нацио-
нальная безопасность.
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Ensuring economic security of the enterprise

The purpose of the article is to identify problems in the operation of the 
enterprise and ensure its economic security; formation of a financial risk management 
system as an important component of economic security of the enterprise. 

The research methodology is based on the use of general scientific and specific 
methods, in particular: analysis and synthesis, induction and deduction, modeling, 
systematization and generalization. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiated essence 
of the main dangers and threats, the nature of their impact on the economic security 
of the enterprise and the need to identify them to economic security. 

Conclusions. It is established that the structural composition of the economic 
security system is formed by domestic and non-industrial components. Many non-
production components of economic security of enterprises are provided, which 
include market and information. The main components of economic security of 
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enterprises are generalized and their essence is determined, the services responsible 
for them are specified. A group of principles for building a system of economic 
security of enterprises: legality, systematic construction, economic feasibility, 
efficiency of management decisions, efficiency, cost optimization, validity, 
complexity, balance, timeliness, continuity, continuous monitoring, activity, 
coordination and interaction, centralization, integration, direction on strategic 
goals, objectivity, efficiency and dynamism, variability, adequacy of response, 
adaptability, flexibility of management, development and improvement, incentives 
and responsibilities. 

Key words: enterprise, economic security, economic security system of the 
enterprise, external and internal threats, national security.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки 
підприємства функціонують у складному бізнес-середовищі, яке 
можна охарактеризувати нестабільністю та постійною динамікою. 
Така ситуація змушує керівництво підприємств постійно шукати 
шляхи до виживання, враховуючи чинники нестійкості економічного 
середовища. Актуальність теми обумовлена тим, що ефективність 
діяльності підприємства в ринковій економіці залежить саме від 
стану економічної безпеки самого підприємства. При якісно 
організованій системі економічної безпеки підприємство може 
протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам. Тому на 
сьогодні існує нагальна потреба у вивченні цієї проблематики, що 
виникла з переходом України до ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій 
літературі питання економічної безпеки досліджено недостатньо, про 
що свідчить незначна кількість наукових праць із цієї теми. Проте 
поточний стан національної економіки та фінансові кризи, які 
регулярно виникають, актуалізують потребу в розробці прийомів 
виявлення загроз економічній безпеці бізнесу й окресленні механізмів 
її підвищення. У цьому напрямі – аспекті теоретико-практичних 
підходів до побудови ефективної системи гарантування економічної 
безпеки на макро- й мікрорівні, визначенні її сутності, виявленні 
загроз в умовах ринкової економіки – працювали С. Лабунська [3], 
Е. Прокопишина [3], Н. Лоханова [5], В. Лагодієнко [4], Н. Писаренко 
[6] та ін. Проте в більшості наукових досліджень наголошено на 
формуванні економічної безпеки держави, а не окремих суб’єктів 
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Економічна безпека підприємства 
відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної економіки 
і є передумовою її стабільного розвитку. Існує взаємозалежність між 
розвитком, безпекою підприємства та наявністю таких функціональних 
складників безпеки держави, як: фінансовий, соціальний, техноло-
гічний, продовольчий, зовнішньоекономічний, демографічний, енер-
гетичний та екологічний. Усвідомлення місця економічної безпеки 
підприємства в системі безпеки національної економіки дає змогу 
більш детально підійти до обґрунтування змісту цієї економічної 
категорії. 

Будь-яка наука, як і, зокрема, наука про економічну безпеку 
підприємства, має основу, тобто понятійний апарат. Так, поняття 
безпека з грецької мови перекладають як «володіти ситуацією» [5], 
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а термін економічна безпека вчені поєднують передусім з поняттям 
національна безпека, що в Законі України «Про основи національної 
безпеки України» тлумачено як «захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства й держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам 
і запобігання їм» [2]. Відповідно до цих положень і міркувань, учені 
намагаються якомога повніше дати визначення поняттю економічна 
безпека.

У тісному взаємозв’язку з поняттями безпека та небезпека 
перебуває поняття загроза, яке тлумачать як дію певних чинників, 
що призводять до дестабілізації та пов’язані з порушенням законів 
і норм, недобросовісною конкуренцією, можливими втратами ресурсів, 
перешкоджає цілям та завданням підприємства в результаті впливу 
негативних внутрішніх чи зовнішніх факторів [4].

Головне завдання системи управління економічною безпекою 
підприємств – передбачення і випередження можливих загроз, що 
призводять до кризового стану, а також проведення антикризового 
управління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового 
стану; мінімізацію зовнішніх і внутрішніх небезпек економічному стану 
суб’єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріаль ним, 
інформаційним і кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу 
заходів економіко-правового й організаційного характеру [5].

У таблиці 1 зазначено ризики економічній безпеці вітчизняних 
підприємств.

Таблиця 1 
Класифікація загроз економічній безпеці підприємства

Ознака Зміст

1 2

Розташування загроз відносно 
підприємства

Внутрішні; зовнішні

Час існування Актуальні; потенційні

Періодичність виникнення Постійні; випадкові

Ступінь очевидності Явні; латентні

Об’єктивність існування Реальні; надумані

Міра впливу на підприємство Активні; пасивні

Міра впливу на загрози
Піддаються нейтралізації;
не піддаються нейтралізації

Сфера виникнення
Економічні; екологічні; політичні;  конку-
рентні; правові; контрагентські; техноген-
ні

Структура економічної безпе-
ки підприємства

Загрози підприємству як цілісній системі.
Загрози від персоналу підприємству.
Загрози від товарів-замінників.
Загрози від витоку інформації.
Загрози матеріальним активам.
Загрози персоналу підприємства. 
Загрози окремим клієнтам
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1 2

За можливістю прогнозування Прогнозовані; непередбачувані

За джерелом походження Об’єктивні; суб’єктивні

За можливістю запобігання Форс-мажорні; передбачувані

За значимістю або істотністю 
збитку

Несуттєві; значні; істотні; катастрофічні

За ступенем імовірності
Неймовірні; досить імовірні; 
малоймовірні; неминучі; імовірні

За ознакою їх здійснення в 
часі

Безпосередні; близькі; далекі

За ознакою їх здійснення в 
просторі

Макросередовище; мікросередовище;
внутрішнє середовище підприємства

За способами здійснення Промислове шпигунство; розкрадання

Джерело: авторська розробка на основі [3–4].

При детальному дослідженні небезпек для економічної стабіль-
ності підприємства [6] виявлено, що найбільший вплив мають саме 
загрози за розташуванням фірми: 

– внутрішні (ендогенні) чинники безпосередньо пов’язані з фінан-
сово-господарською діяльністю підприємства та впливають на її ре-
зультати, дотримання технологій, соціальну сферу персоналу, орга-
нізацію праці й ін.; 

– зовнішні (екзогенні) фактори появи загроз підприємство не може 
заздалегідь спрогнозувати та відповідно вплинути на них, наслідком 
чого є зазнання збитків [3; 4].

Крім виокремлених ризиків, потенційну небезпеку для функціо-
нування підприємств становить непрофесійна реакція системи управ-
ління підприємства на постійні зміни в зовнішньому середовищі та 
використання для виробництва продукції застарілих технологій. При 
цьому в кожній групі факторів, яка впливає на діяльність підпри-
ємства, виділяються такі, що спрацьовують у кожному випадку ви-
падково.

Задля уникнення загроз економічній безпеці підприємства пови-
нні ідентифікувати їх, тобто розпізнавати. Так, при взаємодії під-
приємства з постачальниками потенційну небезпеку можуть стано-
вити такі умови: 

– несвоєчасність у поставці матеріальних ресурсів; 
– раптове зростання цін на товари та витрат на їх постачання; 
– порушення умов договору поставки; 
– поставка продукції, що не відповідає нормам [1]. 
При взаємодії зі споживачами – це може бути: 
– зниження платоспроможного попиту; 
– недосконалість у законодавстві щодо захисту прав споживача;
– поширення неправдивої інформації про продукцію, персонал, 

підприємство. 
Функціонування будь-якого підприємства завжди пов’язане з 

конкуренцією, тому важливо ідентифікувати такі загрози: 
– монополізація зв’язків із постачальниками; 
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– агресивність у політиці збільшення ринкової частки; 
– недобросовісна конкурентна політика; 
– заманювання персоналу; 
– упровадження технічних інновацій [1]. 
При взаємодії з органами державного управління варто акценту-

вати на: 
– змінні чинного законодавства; 
– непрозорості дозвільної системи; 
– корупційних діях; 
– збільшенні податкового тиску; 
– зростанні мінімальної заробітної плати та відрахувань на 

соціальні заходи;
– введенні жорстких екологічних норм; 
– збільшенні кількості перевірок тощо [1].
Важливо зазначити, що система економічної безпеки підпри-

ємств – це комплекс різноманітних заходів, спрямованих на кіль-
кісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз.

Економічна безпека підприємства – це такий стан його гос-
подарсь ких ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-органі-
заційну структуру підприємства, з урахуванням географічного 
розташування та природно-кліматичних умов його діяльності, за 
якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам вну-
трішнього й зовнішнього середовища, а також досягати поставле-
них цілей і завдань на основі реалізації обраної стратегії розвит-
ку [3].

Економічна безпека підприємства – це його здатність функціону-
вати як суб’єкта господарювання за наявного рівня ресурсного за-
безпечення та обраної спеціалізації виробництва; досягати належно-
го рівня конкурентоспроможності за будь-якого ступеня впливу 
можливих ризиків і загроз.

До системи економічної безпеки підприємств входять внутріш-
ньовиробничі та позавиробничі складові. Позавиробничими є:

ринкова складова: характеризує ступінь відповідності внутрішніх 
можливостей розвитку підприємства зовнішнім, які генерує ринкове 
середовище. Про ослаблення ринкової безпеки свідчать: 

– зменшення частки ринку, яку займає підприємство;
– ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти 

конкурентному тиску; 
– зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін 

ситуації на ринку, відставання від вимог ринку й ін.; 
інформаційна складова: характеризує надійність взаємодії з еко-

номічними контрагентами. Економічній безпеці підприємства ста-
новлять загрозу можливі непередбачені зміни умов взаємодії (навіть 
до розриву відносин) з економічними контрагентами: постачальни-
ками, торговими та збутовими посередниками, інвесторами, спожи-
вачами тощо [4].

Крім цього, визначимо основні складові економічної стабільності 
підприємств (таблиця 2).



111Забезпечення економічної безпеки підприємства

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
7

Таблиця 2 
Основні складові економічної безпеки підприємств

Підсистема  
(складова)

Суть складової
Служби, що відповідають 

за вказану складову 

Фінансова 

Вважають вирішальною, 
оскільки за ринкових умов 
господарювання фінанси є 
«двигуном» будь-якої еконо-
мічної системи

Фінансова та економічна 
служби 

Інтелекту-
альна 

Належний рівень економічної 
безпеки здебільшого зале-
жить від інтелекту та профе-
сіоналізму працівників під-
приємства

Кадрова служба,
особисто головний інженер

Кадрова 
Склад кадрів безпосередньо 
впливає на рівень економіч-
ної безпеки на підприємстві

Кадрова служба 

Техноло-
гічна 

Полягає в ступені відповід-
ності застосовуваних на під-
приємстві технологій найкра-
щим світовим аналогам з 
оптимізації витрат

Технологічна служба: 
контроль за технологічною 
дисципліною, удосконален-
ня наявних і розроблення 
нових технологій 

Правова 

Полягає в усебічному право-
вому забезпеченні діяльності 
підприємства, дотриманні 
чинного законодавства

Юридична і патентно-ліцен-
зійна служби: 
правове забезпечення діяль-
ності підприємства, юридич-
не оформлення договірної 
документації, ведення судо-
вих й арбітражних розгля-
дів, правове навчання пер-
соналу, контроль порушень 
норм патентного права тощо

Інформа-
ційна 

Полягає в здійсненні ефектив-
ного інформаційно-аналітич-
ного забезпечення господар-
ської діяльності підприємства

Менеджмент підприємства

Екологічна 

Полягає в дотриманні чин-
них екологічних норм, міні-
мізації втрат від забруднення 
навколишнього середовища

Індикаторами екологічної 
складової економічної безпе-
ки є нормативи гранично 
допустимої концентрації 
шкідливих речовин, установ-
лені національним законо-
давством, та аналіз ефектив-
ності заходів для забезпечен-
ня екологічної складової 

Силова 

Полягає в гарантуванні фі-
зичної безпеки працівників 
фірми (передусім керівників) 
і збереженні її майна

Служба охорони: 
фізичний захист керівни-
цтва підприємства, органі-
зація пропускного режиму, 
охорона приміщень, ліній 
зв’язку й устаткування

Джерело: авторська розробка на основі [5].
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Висновки. У статті проаналізовано загрози економічній безпеці 
підприємства, подано їх загальну класифікацію. При ослабленні 
будь-якої зі складових функціонування підприємства виникають 
ризики, що безпосередньо будуть здійснювати на нього негативний 
вплив, саме тому процес управління підприємством перебуває в не-
розривному зв’язку з питаннями його безпеки. Економічної безпеки 
підприємство досягає в тих випадках, коли воно фінансово стійке, 
здатне запобігти негативному впливу внутрішніх і зовнішніх ризиків, 
а його ресурсний потенціал, організаційна й управлінська структури 
відповідають цілям і завданням статутної діяльності.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мета статті полягає в обґрунтуванні процесу формування і реалізації стра-
тегічних орієнтирів продовольчої безпеки в умовах глобалізаційних викликів. 

Методологічною основою дослідження є використання загальнонаукових і 
спеціально-наукових методів і підходів (аксіологічний та антропологічний під-
ходи, системний, функціональний методи та логічні прийоми).

Наукова новизна отриманих результатів. Отримані результати вдосконалять 
теоретичну й емпіричну базу, на основі яких будуть синтезовані основні теоре-
тичні підходи до розуміння процесу формування і реалізації стратегічних орі-
єнтирів продовольчої безпеки стратегії розвитку територій в умовах сучасних 
викликів.
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Висновки. Визначено основні стадії процесу розробки стратегії, окреслено 
етапи розроблення та формування середньострокових пріоритетних напрямів 
розвитку. Досліджено ключові аспекти майбутнього розвитку України, зумов-
лені нагальними потребами громадян у продовольчих, енергетичних, екологіч-
них і суспільних благах, виробництво яких зменшує навантаження на при-
родні ресурси. Обґрунтовано національні пріоритети в трансформації продо-
вольчих систем до 2030 року в контексті досягнення Цілей сталого розвитку 
2030. Зазначено схему формування і впровадження стратегії продовольчої 
безпеки в умовах глобалізації. Реалізацію стратегічних орієнтирів запропо-
новано здійснювати на основі програмно-цільового та проєктно-орієнтованого 
підходів.

Ключові слова: стратегія, продовольча безпека, глобалізація, стратегічні 
орієнтири, пріоритети.
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Стратегические ориентиры продовольственной безопасности 
в условиях глобализации

Цель статьи состоит в обосновании процесса формирования и реализации 
стра тегических ориентиров продовольственной безопасности в условиях гло ба-
ли зационных вызовов. 

Методологической основой исследования является использование обще-
научных и специально-научных методов и подходов (аксиологический и антро-
пологический подходы, системный, функциональный методы и логические 
приемы). 

Научная новизна полученных результатов. Полученные результаты усовер-
шенствуют теоретическую и эмпирическую базу, на основе которых будут 
синтезированы основные теоретические подходы к пониманию процесса форми-
рования и реализации стратегических ориентиров стратегии развития террито-
рий в условиях современных вызовов. 

Выводы. Определены основные стадии процесса разработки стратегии, 
очерчены этапы разработки и формирования среднесрочных приоритетных на-
правлений развития. Исследованы ключевые аспекты будущего развития 
Украины, обусловленные возрастающими потребностями граждан в 
продовольственных, энергетических, экологических и общественных благах, 
производство которых уменьшает нагрузку на природные ресурсы. Обоснованы 
национальные приоритеты в трансформации продовольственных систем до 
2030 года в контексте достижения Целей устойчивого развития 2030. Указана 
схема формирования и реализации стратегии продовольственной безопасности 
в условиях глобализации. Реализацию стратегических ориентиров предложено 
осуществлять на основе программно-целевого и проектно-ориентированного 
подходов. 

Ключевые слова: стратегия, продовольственная безопасность, глобализация, 
стратегические ориентиры, приоритеты.
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Strategic orientations of food security in the conditions of 
globalization

The purpose of the article is to substantiate the process of formation and 
implementation of strategic guidelines for food security in the face of globalization 
challenges.

The methodological basis of the research is the use of general scientific and 
special scientific methods and approaches (axiological and anthropological 
approaches, systemic, functional methods and logical methods).

The scientific novelty of the obtained results will improve the theoretical and 
empirical basis, on the basis of which the basic theoretical approaches to 
understanding the process of formation and implementation of strategic guidelines 
of food security strategy of territorial development in the context of modern 
challenges will be synthesized.

Conclusions. According to the results of the study, the main stages of the 
strategy development process are determined, the main stages of development and 
formation of medium-term priority areas of development are formed. Emphasis is 
placed on research on key issues of the country’s future development, determined 
by the growing needs of people for food, energy, environmental and social goods, 
the production of which reduces the burden on natural resources. The article 
substantiates the National priorities in the transformation of food systems until 
2030 in the context of achieving the Sustainable Development Goals 2030. The 
scheme of formation and implementation of food security strategy in the context 
of globalization is proposed. The implementation of strategic guidelines is proposed 
to be carried out on the basis of program-targeted and project-oriented approaches.

Key words: strategy, food security, globalization, strategic landmarks, priorities.

Постановка проблеми. Відповідно до нових підходів планування 
стратегію продовольчої безпеки в умовах глобалізаційних викликів 
розробляють на основі чинного законодавства, з урахуванням кращих 
європейських практик. Вона спрямована на виявлення і здійснення 
змін у плануванні розвитку, забезпечення привабливості для вкла-
дення інвестицій на основі збалансованого й узгодженого розвитку 
економіки, базованої на інноваціях, ощадному ставленні до природ-
ного середовища. Також стратегія має відповідати стратегічним ін-
тересам держави й Цілям сталого розвитку України на період до 
2030 року. 

У теорії стратегічного управління стратегія є об’єднавчим меха-
нізмом цілей, можливостей (потенціалу) та умов (середовища). Від-
повідно до цілей розвитку визначають засоби, за допомогою яких на 
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певній території можна перетворити стратегічні наміри на ринкові 
переваги та без яких ефективна адаптація до стратегічних змін в 
умовах невизначеності й мінливості навколишнього середовища не 
можлива. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У працях зарубіжних 
учених: І. Ансоффа, П. Друкера, Б. Карлоффа, Г. Мінцберга, Дж. Ку-
інна – та українських сучасних науковців, серед яких: Л. П. Арте-
менко, Ю. В. Гончаров, І. Денисюк, М. В. Хацер та ін., представле-
но сутність стратегії, її особливості, розглянуто чинники, що впли-
вають на вибір стратегії. Основи формування продовольчої безпеки 
країни досліджували вітчизняні вчені-економісти: В. Андрійчук, 
О. Гойчук, Ю. Губені, В. Дудар, М. Кропивко й ін.

Мета статті – обґрунтування процесу формування і реалізації 
стратегічних орієнтирів продовольчої безпеки в умовах глобалізацій-
них викликів. 

Виклад основного матеріалу. Ще в середині XX сторіччя страте-
гія як наукова галузь і спеціальність існувала у світовій практиці в 
початковому стані. Роком народження стратегії вважають 1911-й: 
саме тоді в Гарварді розпочали викладання курсу бізнесової політи-
ки й саме там була розроблена одна з перших моделей стратегічного 
аналізу. Її авторами є професори Е. П. Лернед (Е. P. Learned), 
К. Р. Крістенсен, К. П. Ендрю та В. Р. Гут (W. О. Guth). Спочатку 
ця модель мала назву LCAG, що є абревіатурою прізвищ її авторів, 
хоча зараз вона більш відома під акрономічною назвою SWOT. 

Сьогодні, мабуть, неможливо зустріти управлінців, які б рано чи 
пізно не почали керуватись базовими правилами цієї моделі: аналі-
зувати навколишнє бізнес-середовище для ідентифікації можливостей 
(opportunities) і загроз (theats); оцінювати сильні (strengths) та слаб-
кі (weakness) сторони підприємства, встановлювати баланс між зо-
внішніми й внутрішніми чинниками [10]. Проте протягом наступних 
років стратегія зводилась лише до формулювання правил життєді-
яльності виробництва. 

Передумови для нових підходів виникли в п’ятдесяті роки. За-
пропоноване фахівцями рішення зводилось до необхідності здійснен-
ня довгострокового прогнозування, яке матеріалізувалось у 
п’ятирічному плані. Базовим елементом прогнозів була перспектив-
на оцінка обсягів продажу на основі екстраполяційного методу. Ця 
оцінка мала б достатнє практичне підтвердження за умов стабіль-
ності розвитку територій, виробництв, конкуренції, технологій та ін.

Умови господарювання змінились, темпи зростання сповільнились, 
загострилась конкуренція, посилились диверсифікаційні процеси. 
Тож у 60-х і на початку 70-х років як відповідь на такі трансфор-
мації в бізнес-середовищі з’явились та активно розвинулись концеп-
ція і методи стратегічного планування та управління, зокрема такі, 
як: сегментація і виділення бізнес-одиниць, цикли життя виробу, 
аналіз сценаріїв розвитку й ін. [8].

Розроблені в той час методи та процедури стратегічного аналізу 
здобули широку популярність, але щойно інтенсивність їх викорис-
тання сягала піку, ринок принципово змінювався. Конкуренція в 
багатьох економіках світу радикально трансформувалася, зросло 
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значення маркетингової діяльності, ефективного використання ре-
сурсів тощо. Водночас, на тлі різкого ускладнення зі здійснення 
ефективних передбачень було виявлено надто загальний характер і 
неструктурованість робіт (під впливом насамперед праць М. Портера), 
на яких ґрунтується розробка стратегії [9].

Усі зміни, які мали місце в другій половині XX сторіччя, впли-
нули на спрямованість питань стратегії, що, відповідно, визначило 
формування теоретичних основ та методології стратегії як наукової 
галузі. Відбувся і зворотний вплив теоретичних досліджень і їхніх 
результатів на практику стратегічного менеджменту. Багато концеп-
туальних підходів, методів та інструментів розробки й упроваджен-
ня стратегії були практично визнані та з успіхом використані. Про-
відна роль у визначенні напрямів подальшого розвитку теорії стра-
тегії залишалась за практичною діяльністю.

Продовольча безпека відіграє важливу роль у формуванні порядку 
денного економіки України та володіє значним потенціалом для за-
безпечення сталого її розвитку. Національний діалог з трансформації 
продовольчих систем тривав з червня по вересень 2021 року та за-
лучив значну кількість зацікавлених сторін: органи державної влади, 
понад 120 громадських об’єднань, освітні й наукові установи, тери-
торіальні громади, споживачі. Кліматичні виклики та забезпечення 
ресурсоефективності й природоохоронного виробництва, біоенергети-
ка, практичні кроки до інклюзивних систем харчування в Україні, 
агрометеорологічні служби, трансформація систем зрошення, націо-
нальна політика повинні бути сформовані відповідно до Коронівійської 
спільної програми ООН з питань сільського господарства [6].

Середньострокові пріоритетні напрями продовольчої безпеки роз-
робляють відповідні центральні органи виконавчої влади в межах 
стратегічних і загальнодержавних середньострокових пріоритетів про-
довольчої безпеки з урахуванням науково-технічного й технологічного 
розвитку, її інноваційного потенціалу. Їх затверджують терміном на 
три – п’ять – сім років, визначаючи певні етапи їх реалізації (рис. 1).

Рис. 1. Етапи розробки та формування  
середньострокових пріоритетних напрямів розвитку  

Джерело: розробка авторів.
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Процес вибору стратегічних орієнтирів має базуватися на визна-
ченні місії та цілей розвитку, а також інших складників, вказаних 
на рис. 2.

Визначення місії, цілі

Реалізація і контроль Визначення пріоритетів

Обґрунтування дій
Аналіз внутрішнього  

середовища

Стратегічний вибір
Аналіз зовнішнього  

середовища

Рис. 2. Стадії процесу розробки стратегії

Джерело: розробка авторів.

Вибір стратегії розвитку продовольчої безпеки в контексті глоба-
лізаційних процесів базується на обґрунтуванні тенденцій розвитку 
науки й техніки, переходу до нового технологічного укладу, аналізу 
та прогнозу динамічного оновлення продуктів і технологій в аграрно-
му виробництві. 

Національні пріоритети в трансформації продовольчих систем до 
2030 року в контексті досягнення Цілей сталого розвитку 2030 ви-
значають три національні пріоритети.

Здорове харчування (збалансоване харчування). Україна є гло-
бальним експортером харчових продуктів, посідаючи провідні місця 
в обсягах торгівлі за низкою позицій commodities і продуктів пере-
робної та харчової промисловості. У Global Food Security Index наша 
країна перебуває лише на 54 місці із 113 країн. Це актуалізує пи-
тання доступності здорової та збалансованої їжі для всіх верств на-
селення (nutrition).

Дружнє до довкілля виробництво. Вплив виробничих процесів на 
довкілля і навпаки стали одними з ключових питань у формуванні 
порядку денного економіки кожної країни. Широка залученість при-
родних ресурсів до аграрного виробництва, потерпання від змін 
клімату частини територій України висувають вимогу до зміни під-
ходів державної політики та спільних дій усіх зацікавлених сторін 
у розширенні застосування екологічно дружніх технологій.

Стійкість до ринкової нестабільності та доступність продуктів 
харчування для всіх. Світові виклики та нестабільність на ринках 
продовольства посилюють відповідальність України як постачаль-
ника продовольства на глобальний ринок, водночас збільшуючи 
соціальну відповідальність перед споживачами української продук-
ції [2].

Важливо враховувати динаміку економічних і соціальних про-
цесів, що відбуваються в суспільстві, швидкі зміни на внутрішньому 
та зовнішньому ринках, необхідність забезпечити сталий розвиток 
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суспільства в довгостроковій перспективі, зростання ролі стратегічної 
діяльності на макро- та мікрорівні.

Основним завданням стратегічного планування є розробка і впро-
вадження (через програми, проєкти, стратегії) нових мотиваційних 
механізмів, забезпечення ринкового попиту на продукцію [7]. По-
трібно зважати на економічний, національно-стратегічний, геополі-
тичний, демографічний та інші аспекти реалізації продовольчих 
процесів в аграрному виробництві, що передбачає забезпечення 
оптимального зв’язку кредитної, фінансової, промислової та іннова-
ційної політик (рис. 3).

Рис. 3. Схема формування і реалізації 
стратегії продовольчої безпеки в умовах глобалізації  

Джерело: розробка авторів.
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Розроблення та реалізація стратегії значною мірою залежать від 
наявності та застосування ресурсів. 

Висновок. Дослідженням підтверджено необхідність розробки 
механізмів стратегій розвитку територій у контексті трансформації 
продовольчої системи України, що спричинено потребою в адаптації 
товаровиробників до умов дефіциту ресурсів, а також орієнтацією 
суспільного розвитку на збереження навколишнього природного се-
редовища. Вагоме наукове значення має вдосконалення комплексно-
го міждисциплінарного підходу до вивчення впливу процесу форму-
вання стратегічних орієнтирів продовольчої безпеки на формування 
і реалізацію стратегії розвитку територій, яка забезпечить довго-
строкове економічне зростання території, відповідно до досвіду пе-
редових країн, і включення її до програмних документів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТІЮ  

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета статті – проаналізувати основні аспекти управління маркетинговою 
діяльністю сучасного підприємства.

Методологія дослідження полягає в застосуванні традиційних способів і за-
собів системного, економічного аналізу (табличного, порівняння, групування), 
синтезу.

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що в статті запро-
поновано сучасні науково-теоретичні підходи до процесу управління маркетин-
говою діяльністю підприємства.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що вдосконалення під-
ходів до управління маркетинговою діяльністю підприємства підвищить рівень 
його конкурентоспроможності, сприятиме інвестиційній привабливості, відпо-
відно, зміцнить позиції на ринку.

Ключові слова: маркетингова діяльність, рекламування, маркетинговий 
аналіз, маркетингові дослідження, ефективність маркетингової діяльності.
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Теоретические аспекты управления маркетинговой деятельностью 
современного предприятия

Цель статьи – проанализировать основные аспекты управления маркетинго-
вой деятельностью современного предприятия.

Методология исследования основывается на применении традиционных спо-
собов и средств системного, экономического анализа (табличного, сравнения, 
группирования), синтеза.

Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что в статье 
предложены современные научно-теоретические подходы к процессу управления 
маркетинговой деятельностью предприятия.

Выводы. В результате исследования установлено, что усовершенствование 
подходов к управлению маркетинговой деятельностью предприятия повысит 
уровень его конкурентоспособности, будет способствовать инвестиционной при-
влекательности, соответственно, укрепит позиции на рынке.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рекламирование, марке-
тинговый анализ, маркетинговые исследования, эффективность маркетинговой 
деятельности.
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Theoretical aspects of the management of marketing activities of  
a modern enterprise

The purpose of the article is to analyze the main aspects of marketing 
management of modern management.

The methodology of the study is based on the application of traditional ways 
and means of systematic, economic analysis (tabular, comparison, grouping), synthesis.

The scientific novelty of the obtained results is that the authors offer modern 
scientific and theoretical approaches to the process of management of marketing 
activities of a modern enterprise.

Conclusions. The study fo und that improved approaches to marketing 
management would increase the enterprise’s competitiveness, investment 
attractiveness, which will help to improve the competitiveness of products and 
streng then the position of the enterprise in the market.

Keywords: marketing activities, advertising, marketing analysis, marketing 
research, marketing efficiency.

Постановка проблеми. На сьогодні успіх будь-якого підприємства залежить 
від того, наскільки налагоджена його маркетингова діяльність, що забезпечує 
технічний, виробничий і збутовий аспекти роботи підприємства з урахуванням 
ситуації на ринку та запитів споживачів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади щодо марке-
тингової діяльності підприємств і методів оцінювання їх ефективності висвіт-
лено в численних працях науковців і відомих практиків з маркетингу, зокрема: 
Дж. Дея, Т. І. Балановської, О. П. Гогулі, Л. В. Балабанової, М. Туган-Ба-
рановського, В. А. Шаповалова, Н. К. Мойсеєвої, М. В. Конишевої, 
Н. В. Бутенко й ін. Деякі значущі результати їхньої праці висвітлено в 
цій статті.

Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних аспектів управління 
маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу. У 1960-х – на початку 1970-х років, коли 
концепція ринку набула «повторного відкриття», Джордж Дей назвав маркетин-
гову діяльність «філософією бізнесу», оскільки це наука про знання, а сам 
маркетинг і його спосіб обмірковування повинен бути основою для здійснення 
будь-яких комерційних операцій. Щодо обсягів випуску продукції та їх вироб-
ництва чи продажу, то ці складові менш важливі, порівняно із задоволенням 
потреб споживачів. Головна місія маркетингу залишилася не змінною: підпри-
ємство повинно виробляти те, що потрібно споживачеві [4, с. 52].

Т. І. Балановська й О. П. Гогуля стверджують, що «діяльність 
маркетингу на підприємстві має забезпечити конкурентні переваги 
в умовах нестабільності зовнішнього середовища» [1, с. 368].

Маркетингова діяльність сучасних підприємств повинна бути 
спрямована на те, щоб встановлювати перспективні довгостроко-
ві цілі та визначати шляхи для їх досягнення з урахуванням 
асортименту і якості продукції, що виготовляють, запитів на 
ринку, щоб оптимізувати виробництво та максимізувати прибуток 
[1, с. 35].

Загалом маркетингова діяльність підприємства базується на таких 
принципах:

– першочергова орієнтація діяльності підприємства на задоволен-
ня потреб покупців з метою отримання прибутку;

– стимулювання попиту на товари підприємства і його розвиток;
– швидке та правильне реагування на зміни ринку, зокрема по-

треб споживачів;
– використання ціноутворення як важеля впливу на ринкову 

кон’юнктуру;
– заохочення працівників до розвитку маркетингової діяльності 

(під час продажу товарів у точках збуту).
Планування маркетингової діяльності на підприємстві – це про-

цес, що охоплює постановку завдань, цілей, стратегій і загальне 
планування маркетингу зі спрямованістю на підвищення обсягів 
продажів, задоволення потреб споживачів і максимізацію прибутку.

Процес планування маркетингової діяльності здебільшого скла-
дається з кількох основних етапів (рис. 1).

На етапі підготовки підприємство повинне шляхом проведення 
внутрішнього та зовнішнього аналізу визначити теперішній марке-
тинговий стан.

На основному етапі мають бути визначені основні цілі, які ставить 
перед собою підприємство; проаналізовані його ресурсні можливості 
та складений стратегічний маркетинговий план, згідно з яким під-
приємство крок за кроком буде йти до окресленої мети.
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Рис. 1. Етапи планування маркетингової діяльності

Джерело: авторська розробка.

На завершальному маркетинговому етапі має бути проведений 
аналіз здійснення маркетингового плану, а також визначені кількіс-
ні та якісні результати досліджень.

Етап контролю передбачає проведення перевірки щодо реалізації 
маркетингової стратегії згідно зі складеним та узгодженим марке-
тинговим планом.

Для ефективної реалізації маркетингової діяльності на ринку під-
приємству необхідно обрати концепції маркетингу – підхід, який 
дасть змогу досягти намічених цілей.

Загалом у маркетингу виділяють п’ять основних концепцій 
(рис. 2). 

Товарна концепція

Концепція  
соціально-етичного  

маркетингу

Концепція  
маркетингу відносин

Збутова концепція Ринкова концепція

Етап  
підготовки

Заключний 
етап

Основний 
етап

Контроль

Рис. 2. Концепції маркетингу
Джерело: авторська розробка на основі [6].

Товарна концепція маркетингу включає в себе одразу дві концеп-
ції: удосконалення товару та вдосконалення виробництва. Перша – 
передбачає покращення характеристик товару. Друга – характери-
зується постійним поліпшенням технологій виробництва та системи 
розподілу.

Збутова концепція (концепція інтенсифікації комерційних зусиль) 
враховує ті чинники, що здатні максимізувати прибуток підприєм-
ства, а саме: попит покупців і його стимулювання (пояснення спо-
живачеві, чому цей товар йому необхідний); розширення ринків 
збуту; повторні покупки.



127Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністію сучасного підприємства

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
7

Ринкова концепція маркетингової діяльності визначає купівельну 
спроможність покупців і їх задоволення товаром.

Соціально-етичну концепцію в маркетингу розглядають разом із 
глобальними проблемами людства: екологічними, етичними тощо. 
Вона включає в себе максимальне задоволення потреб покупців більш 
ефективними методами, ніж у конкурентів, зі збереженням добро-
буту суспільства.

Концепція маркетингу відносин – це побудова довгострокових 
стосунків зі споживачами (постійними та потенційними). Для цього 
використовують різноманітні стимули до покупок: акції, знижки, 
програми лояльності.

Щодо методичних підходів, то варто відзначити: науковці дослі-
дили та визначили підходи й системи оцінювання маркетингової 
діяльності підприємств. Загалом виділяють кількісні та якісні мето-
ди оцінювання, а також соціологічні, інформаційні та методи оці-
нювання із використанням балів.

Якісні методи оцінювання маркетингової діяльності передбачають 
аналіз діяльності підприємства з метою виявлення ефективності його 
функціонування на ринку та з’ясування вразливих місць.

Кількісні методи означають вивчення фінансово-економічних ре-
зультатів підприємства.

Соціологічні методи оцінювання маркетингової діяльності підпри-
ємства включають у себе проведення маркетингових досліджень: 
опитування, анкетування працівників підприємства; аналіз та оці-
нювання комунікаційної політики; вивчення і контроль персональних 
продажів та загалом оцінювання збутової політики підприємства.

До інформаційних методів оцінювання маркетингової діяльності 
належить використання підприємством новітніх технологій (програм 
із маркетингу) та / або застосування SWOT-аналізу, методу 4Р та 
8Р, STEP-аналізу, ефективність яких виражається в тому, що вони 
відображають реальну картину функціонування підприємства та його 
товарів на ринку і дають змогу виявити сильні й слабкі місця фірми.

Л. В. Балабанова та М. Туган-Барановський визначають, що мар-
кетингову діяльність варто оцінювати саме через покупців, марке-
тингові інтеграції та стратегічний напрям.

Н. К. Мойсеєва та М. В. Конишева висунули теорію, згідно з 
якою оцінювати маркетингову діяльність треба, аналізуючи ринок, 
асортимент підприємства, а також його збутову та комунікаційну 
політики.

В. А. Шаповалов вважає, що оцінка маркетингової діяльності 
залежить від якості прийнятих керівництвом рішень та оператив-
ності їх реалізації. 

А науковець Н. В. Бутенко вказує, що для об’єктивної картини 
маркетингової діяльності підприємства варто насамперед оцінити, 
як самі маркетологи виконують поставлені перед ними завдання на 
підприємстві [3].

Є багато видів і методів оцінки маркетингової діяльності, один 
із них – оцінювання діяльності маркетингу відповідно до концепцій 
маркетингу, які використовує у своїй діяльності підприємство 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Оцінка ефективності маркетингової діяльності  

щодо концепцій маркетингу

Назва концепції Основні показники

Концепція маркетингу

Потреби споживачів і рівень їх задово-
лення від покупки товару; співвідношен-
ня «ціна – якість»; програми лояльності; 
сервісне обслуговування

Концепція соціально-етично-
го маркетингу

Рівень вдоволеності споживачів; ефектив-
не використання наявних ресурсів; при-
буток

Концепція вдосконалення 
виробництва

Ефективне використання виробничих по-
тужностей підприємства; удосконалення 
виробництва; обсяги виробництва; собі-
вартість товару

Концепція інтенсифікації ко-
мерційних зусиль

Вихід на нові ринки; 
охоплення більшої частки ринку

Джерело: авторська розробка на основі [5, с. 55–59].

В економічній літературі наявні такі визначення ефективності 
управління маркетинговою діяльністю:

1. Відносний різноманітний результат, який має відповідати ці-
лям, що були намічені при впровадженні маркетингової діяльності 
на підприємстві.

2. Співвідношення ефекту (результату) від реалізації маркетин-
гової діяльності до витрат, що мали місце в цьому процесі.

3. Віддача витрат, пов’язаних з маркетинговою діяльністю, – такі 
витрати можуть бути оцінені як у ціновій, так й у натуральній фор-
мах і мають бути зіставлені з витратами на організацію та управ-
ління маркетинговою діяльністю [7].

Оцінювати маркетингову діяльність можна на основі аналізу її 
складників (табл. 2).

Таблиця 2
Методи оцінки ефективності маркетингової діяльності  

в розрізі складників цієї діяльності

Складники  
маркетингової  

діяльності
Показники оцінки ефективності Автори

1 2 3

Реалізація  
маркетингових 
стратегій

Рівень адаптованості стратегії в 
певний період часу до певного 
сценарію розвитку зовнішнього 
середовища

І. Ансофф,
Ж. Ж. Ламбен

Система  
маркетингового  
менеджменту

Співвідношення прибутку та до-
ходу, що були отримані завдяки 
реалізації маркетингової діяль-
ності та пов’язаних із цим ви-
трат

Е. Дихтль,
Х. Хершен,
А. Войчак,
А. Павленко,
П. Г. Перерва
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1 2 3

Логістика 

Економічний ефект, одержаний 
за результатами реалізації логіс-
тичної концепції, до обсягу капі-
талу, інвестованого в логістику

В. М. Семенов,
Є. В. Крикав-
ський

Джерело: авторська розробка на основі [9].

Успіх підприємства на ринку напряму залежить від маркетинго-
вої діяльності, ефективності розробки маркетингової програми та 
обраної маркетингової стратегії, що враховує безліч факторів, які 
можуть завадити / сприяти ефективному функціонуванню підпри-
ємства. 

Розробка маркетингової програми на підприємстві – це струк-
турований план для реалізації, який містить комплекс взаємо-
пов’язаних завдань та успішне виконання якого принесе підпри-
ємству прибуток і нові можливості. Зазвичай маркетингову діяль-
ність на підприємстві розробляють у двох напрямах: у відділі 
виробництва продукції та по товару. За першим – програма містить: 
рішення про стан устаткування та виробничих потужностей; об-
ґрунтування рішення і можливостей введення інновацій; аналіз 
поточного стану підприємства; забезпечення виробництва технічни-
ми й трудовими ресурсами. Щодо маркетингової програми по това-
ру, то вона повинна містити дані про асортимент і збут продукції; 
обґрунтування необхідності розробки та випуску нових товарів, а 
також удосконалення наявних; оцінку якості продукції з урахуван-
ням запитів споживачів; визначення конкурентоспроможності то-
варів відносно аналогів на ринку.

Найголовнішим етапом під час розробки такої програми є марке-
тингова стратегія та контроль, що дає змогу окреслити необхідні та 
першочергові дії шляхом зменшення ступеня невизначеності та пра-
вильного розподілу наявних ресурсів підприємства. Маркетингова 
стратегія – це переважно довгостроковий план рішень підприємства, 
розроблений спеціально для досягнення поставлених цілей. Завдяки 
грамотній маркетинговій діяльності та контролю в підприємства 
з’являється шанс не лише збільшити обсяги продажів своїх товарів 
чи послуг, але й правильно та ефективно розпорядитися всіма свої-
ми виробничими потужностями, що в результаті дасть змогу підпри-
ємству вийти на нові ринки та значно посилити своє конкурентне 
становище.

Практики з маркетингу класифікували програми з маркетингу, 
які підприємство має враховувати при створенні маркетингових 
стратегічних планів, аби уникнути типових помилок при їх застосу-
ванні (табл. 3). 

Закінчення таблиці 2
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Таблиця 3 
Класифікація маркетингових програм

Класифікація Підвиди класифікації

За термінами

Довгострокові (не більше 5 років)

Середньострокові (від 2 до 5 років)

Короткострокові (до 1 року)

За 
проблематикою

Інтегровані (основні види діяльності підприємства на 
довгостроковий період)

Окремі (програми, які охоплюють питання 
вдосконалення асортименту, збутових каналів, 
рекламування тощо)

За методами 
розробки

Децентралізовані (програми, які розробляють окремі 
підрозділи підприємства і які зводять у загальну 
програму маркетингу)

Централізовані (загальну програму маркетингу і її 
окремі частини визначає керівництво підприємства 
на основі інформації дослідницьких служб або 
відділів)

Зустрічні (мають зустрічний характер: керівництво 
встановлює загальну мету й напрями діяльності 
підприємства, а співробітники розробляють програми 
їх реалізації)

Джерело: авторська розробка на основі [2].

Стратегічне планування – це одна з головних функцій в управ-
лінні, що являє собою процес визначення основної мети підприємства 
та його завдань – послідовних кроків для її досягнення. Метою та-
кого планування під час розробки маркетингової програми є обґрун-
тування можливостей і шляхів ефективного функціонування та роз-
витку підприємства на ринку в довгостроковій перспективі [8].

Завдяки правильній розробці стратегічного плану підприємство 
зможе швидко й ефективно реагувати на ринкові зміни та суттєво 
підвищити свою конкурентоспроможність.

Висновки. Маркетингова діяльність має першочергове значення 
для підприємств. Вона є результатом того, як керівники оцінюють 
можливості фірми та її конкурентні переваги на ринку, якої мети і 
як саме вони прагнуть досягнути, які ресурси потрібні, яких резуль-
татів очікують тощо. Метою маркетингової програми на підприємствах 
є утвердження та втримання своїх конкурентних позицій і пошук 
конкурентних переваг на ринку. Для цього підприємствам варто роз-
робляти маркетинговий план і працювати за ним, щоб розуміти, які 
фактори є ключовими для досягнення комерційного успіху.

Коригування маркетингової діяльності дає можливість фірмам 
швидко підлаштовуватися під зміни на ринку, безперервно аналізу-
вати та контролювати ефективність використання наявних ресурсів 
підприємства, підпорядковувати спільним інтересам зусилля співро-
бітників, розвивати управлінські ресурси та спрямовувати їх у по-
трібне русло [5].



131Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністію сучасного підприємства

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
7

Список використаних джерел

1. Балановська Т. І., Гогуля О. П. Управління маркетинговою діяльністю 
на ринку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-
користування України. 2010. Вип. 154. Ч. 1. С. 368–373.

2. Бондаренко І. В., Дубницький В. І. Сучасний маркетинг : навч. посіб. 
Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2001. 354 с.

3. Герасимляк Н. В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності 
маркетингових заходів підприємства. Економічний часопис XXI. 2012. №5–6. 
С. 40–43.

4. Дей Д. Стратегический маркетинг. Москва : Эксмо, 2003. 640 с.
5. Калишенко В. М. Ефективність маркетингової діяльності та можливос-

ті її оцінки. Економіка та управління народним господарством. Економічні 
науки. 2017. №2. С. 55–59. 

6. Концепції маркетингу та їх характеристика. URL: https://studfile.net/
preview/5436947/page:6/ (дата звернення: 15.11.2021).

7. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. 
Вісник Київського національного економічного університету. 2014. Вип. 5. 
URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf (дата звернення: 
15.11.2021).

8. Стратегічне планування на підприємстві. URL: https://pidru4niki.
com/86715/finansi/strategichne_planuvannya_pidpriyemstvi (дата звернення: 
15.11.2021).

9. Тєлєтов А. С. Основи визначення ефективності роботи маркетингових 
служб на підприємстві. Механізм регулювання економіки. 2001. №3–4. С. 
179–200.

References 

1. Balanovskaya T. I., Gogulya O. P. (2010) Upravlinnya marketynhovoyu 
diyalʹnistyu na rynku. Scientific Bulletinof the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, vol. 154, part 1. pp. 368–373 (in 
Ukrainian).

2. Bondarenko I. V., Dubnitsky V. I. (2001) Suchasnyy marketynh : tutorial. 
Donetsk : Yugo-Vostok LTD, 354 p. (in Ukrainian).

3. Gerasimlyak N. V. (2012) Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky 
efektyvnosti marketynhovykh zakhodiv pidpryyemstva. Economic Journal XXI, 
no. 5–6, рp. 40–43 (in Ukrainian).

4. Day D. (2003) Stratehichnyy marketynh. Moscow : Eksmo, 640 p. (in 
Russian).

5. Kalishenko V. M. (2017) Efektyvnistʹ marketynhovoyi diyalʹnosti ta 
mozhlyvosti yiyi otsinky. Ekonomika ta upravlinnia narodnym hospodarstvom. 
Ekonomichni nauky, no. 2, рp. 55–59 (in Ukrainian). 

6. Kontseptsii marketynhu ta yikh kharakterystyka. Available at: https://
studfile.net/preview/5436947/page:6/ (accessed 15 November 2021) (in 
Ukrainian).

7. Lukan O. (2014) Analiz efektyvnosti marketynhovoi diialnosti 
pidpryiemstva. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 
vol. 5. Available at: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf (accessed 
15 November 2021) (in Ukrainian).



132 Станіславчук А. О., Янчук Т. В.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
1
. 
№

 2
7

Стаття до редакції журналу надійшла: 15.12.2021 р.

8. Stratehichne planuvannia na pidpryiemstvi. Available at: https://
pidru4niki.com/86715/finansi/strategichne_planuvannya_pidpriyemstvi 
(accessed 15 November 2021) (in Ukrainian).

9. Teletov A. S. (2001) Osnovy vyznachennia efektyvnosti roboty 
marketynhovykh sluzhb na pidpryiemstvi. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 
no. 3–4, рp. 179–200 (in Ukrainian).



© П. В. Іванюта, Н. В. Білецька, М. О. Шмагельська, Н. Н. Британська

Іванюта Павло Васильович

доктор наук з державного управління, доцент, 
Вінницький кооперативний інститут 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1320-5473 
kafedra.managementvki@gmail.com

Шмагельська Марина Олексіївна

кандидат географічних наук, 
Вінницький кооперативний інститут 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4680-5272 
fed.vki@ukr.net

Білецька Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, 
Вінницький кооперативний інститут 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6922-3614 
turkvinyat@ukr.net

Британська Наталія Натанівна

кандидат економічних наук,  
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5999-8894 
http://brita_nat@ukr.net

УДК 658.003.13 : 005.93
DOI: 10.33813/2224-1213.27.2021.14



134 Іванюта П. В., Білецька Н. В., Шмагельська М. О., Британська Н. Н.
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
7

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЗА ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мета статті – обґрунтування і дослідження напрямів підвищення ефектив-

ності менеджменту на підприємстві за показниками, що супроводжуються при-
йняттям управлінських рішень.

Методологічною основою дослідження є порівняння показників підприємства, 
що стосуються прийняття управлінських рішень; оцінювання результатів управ-
лінських дій і їх ефективності на підприємстві.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні ефектив-
ності менеджменту за аналізом показників для прийняття управлінських рішень 
як всеохопних вимірників результативності діяльності підприємства.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що ефективність управ-
лінської діяльності полягає у вибудовуванні чіткої організаційної структури, 
зниженні трудомісткості управлінських робіт і досягненні поставлених цілей.

Ключові слова: ефективність, показники, аналіз, праця, оцінювання.
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Эффективность системы менеджмента по показателям  
деятельности предприятия

Цель статьи – обосновать и исследовать направления повышения эффек-
тивности менеджмента на предприятии по показателям, которые сопровожда-
ются принятием управленческих решений.

Методологической основой исследования является сравнение показателей 
предприятия, касающихся принятия управленческих решений; оценивание ре-
зультатов управленческих действий и их эффективности на предприятии.

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании 
эффективности менеджмента по анализу показателей для принятия управленчес-
ких решений как всеохватывающих измерителей результативности деятельности 
предприятия.

Выводы. В ходе исследования установлено, что эффективность управленчес-
кой деятельности состоит в выстраивании четкой организационной структуры, 
снижении трудоемкости управленческих работ и достижении поставленных целей.

Ключевые слова: эффективность, показатели, анализ, труд, оценивание.
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Effectiveness of management system on indicators of  
the enterprise activity

The purpose of the article is substantiation and research directs of increasing 
efficiency management the enterprises on indicators that attend by accepting deci-
sions. It mean, that operational system on the enterprises to complete of integra-
tive function – reproduction means and wares of establish quality accordingly 
regard established quantity and in corresponding terms. All operational system, 
which directed on the efficiency, considered on basis general methodic precondi-
tions. Therefore, exactly of this methodic preconditions directed upon ensuring of 
flexibility, stability, self-organization, economic, managing on the enterprises in 
process accepting decisions leaders for achievement of their efficiency.

The methodological basis of the research to lie down in comparison method – 
for determining indicators of the enterprises that pertain to accepting decisions; 
and also responsibility leader field; decomposition method – for substantiation of 
management and organization process; evaluation method – for research of manag-
ing activities level and their efficiency on the enterprises.

The scientific novelty of received results is substantiation of what on efficiency 
of management the enterprises essential influence is the analysis of indicators that 
apply for accepting decisions. In addition, the scientific novelty is all-inclusive dis-
closure of effectiveness the enterprises by indicators, as a measure of the resulted 
and perfection of organizational processes and management the enterprises.

Conclusion. It is management to determine success of the enterprises into in-
ternal and external markets, quality of structural changes and availability to adapt 
in condition of sharp competition. It mean, that businesspersons interested in use 
the main acquirements, provided by management – but in comparison with ana-
lytical researches, because this give possibility achieved up clearly building of 
organizing structure, decrease labor intensity of managerial works, to optimized 
up amount manager person, strengthen managerial influence, to concentrated up 
efforts of all workers into achievement of put entrepreneurs aims.

Key words: efficiency, indicators, analysis, labor, evaluation.

Постановка проблеми. Керівник на підприємстві виконує багато 
функцій, проте головна – приймати рішення: що і як робити – та 
бути за це відповідальним.

Прийняте рішення є кінцевим продуктом, головним результатом 
багатогранної управлінської діяльності. До складу управлінських 
рішень входять: чітке формулювання цілей з урахуванням усієї су-
купності зовнішніх і внутрішніх умов; підготовка та всебічна оцінка 
варіантів рішень, для того щоб прийняти найбільш ефективне; вста-
новлення конкретних взаємопов’язаних завдань для кожного об’єкта 
управління, відповідно до його вкладу в досягнення спільної мети; 
узгодження термінів, необхідних і наявних ресурсів для реалізації 
поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси з прийняття 
рішень досліджували такі науковці: М. О. Бєсєдін, А. Ю. Кунаєв, 
Г. В. Осовська, А. С. Старовірець, А. Д. Шеремет та ін. Проте пи-
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тання впливу управлінських рішень на ефективність діяльності під-
приємства потребує більш ґрунтовного вивчення.

Метою статті є дослідити ефективність системи менеджменту під-
приємства в результаті прийняття управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Виробничо-господарська діяльність 
підприємства характеризується такими показниками: вартісними, 
трудовими, натуральними й умовними [1]. Ухвалення оптимальних 
планів, вирішення науково-технічних, соціальних, економічних та 
інших проблем, зумовлених діяльністю колективу підприємства, 
спираються на аналіз значної кількості показників. Вони є основним 
інструментом кількісної та якісної характеристики цілей і резуль-
татів господарської діяльності. При здійсненні комплексного аналізу 
використовують усю сукупність економічних показників. Аналіз 
глибокого внутрішнього зв’язку між різними показниками дав змо-
гу виділити систему узагальнених показників для розуміння цілісної 
картини ефективності і якості роботи підприємства загалом. 

Узагальнено залежність різних показників роботи підприємства 
можна зобразити у вигляді укрупненої блок-схеми (рис. 1). 

Рис. 1. Загальна структура основних показників діяльності підприємства

Блок 1
Організаційно-технічний рівень виробництва

Блок 8
Авансові 

виробничі фонди 
(основні засоби 

та оборотні 
активи)

Блок 6
Витрати на 
виробництво 
і собівартість 

продукції

Блок 9
Відтворення 

та оборотність  
виробничих 

фондів

Блок 7
Прибуток і 

рентабель ність  
продукції

Блок 2
Використання засобів праці

Блок 3
Використання предметів праці

Блок 3
Використання предметів праці

Блок 5
Обсяг виробництва і реалізації  

продукції

Блок 10
Рентабельність виробничих фондів 
(виробничо-економічної діяльності)

Блок 11
Фінансовий стан підприємства
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Зв’язки між різними сторонами діяльності підприємства знаходять 
своє відображення на схемі в певній субординації, підпорядкованос-
ті, відмінностях показників [5, с. 28]. Наприклад, узагальнені по-
казники діяльності підприємства, виражені фінансовими критеріями 
(прибуток, обсяг, собівартість продукції) визначають ступенем ви-
користання виробничих ресурсів і досягнутим організаційно-техніч-
ним рівнем виробництва. І навпаки, узагальнені показники вплива-
ють на роботу організаційно-технічного рівня та інші первинні по-
казники. Що вищий прибуток підприємства, то більше в нього 
можливостей удосконалювати техніку, технологію та організацію 
виробництва; то більше відрахувань у фонди економічного стимулю-
вання для поліпшення умов праці й матеріального заохочення пра-
цівників.

Наведена схема досить повно відображає реальні зв’язки в еко-
номіці соціалістичних підприємств. Усі показники тісно пов’язані 
між собою і являють собою єдине ціле, у комплексі характеризуючи 
стан виробництва та наявні в ньому чинники.

При комплексному огляді результатів діяльності підприємства 
потрібно вирішити такі аналітичні завдання:

– загальна оцінка виконання планових завдань;
– аналіз динаміки найважливіших показників обсягу й ефектив-

ності виробництва;
– аналіз результатів виробничо-економічної діяльності, що впли-

вають на утворення госпрозрахункового доходу й фондів економіч-
ного стимулювання;

– оцінка виконання зобов’язань перед державою під час виконан-
ня державного замовлення, порівняльний аналіз результатів вну-
трішнього змагання виробничих підрозділів (цехів) на підприємстві.

Виконання плану й динаміку розвитку виробництва оцінюють за 
групами взаємопов’язаних показників (рис. 2) [5, с. 74]. Серед них 
виділимо дві сукупності. Одна з них об’єднує показники, що харак-
теризують кінцеві результати діяльності підприємства: обсяг вироб-
ництва та реалізації, номенклатура й собівартість продукції, якість 
продукції, прибуток (дохід) і рентабельність. Друга – відображає 
ефективність використання виробничих ресурсів: продуктивність 
праці, фондовіддача, матеріаломісткість продукції, а також оборот-
ність оборотних коштів.

Інформацію, отриману в результаті огляду показників, викорис-
товують не тільки для загальної оцінки результатів діяльності під-
приємства, а й для складання програми подальшого аналізу (та-
блиця 1).
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Рис. 2. Комплекс взаємопов’язаних показників,  
які повністю відображають діяльність підприємства

Таблиця 1
Розподіл обов’язків з проведення аналізу між службами підприємства

Напрями аналізу Виконавці для проведення аналізу

1 2

1. Попередній огляд 
узагальнених показників 
діяльності підприємства і 
цехів

Головний економіст; відділ економіки й 
організації виробництва; планово-
економічний відділ; бухгалтерія; головний 
бухгалтер

2. Аналіз організаційно-
технічного рівня 
виробництва

Головний економіст; головний інженер; 
відділи нової техніки, планово-економічний, 
виробничий, головного конструктора, 
головного технолога; дослідно-
конструкторське бюро; ВТК

3. Аналіз використання 
основних засобів і 
технологічного обладнання

Виробничий відділ, відділ головного 
механіка; планово-економічний відділ із 
залученням технічних служб

Оборотність 
оборотних 

засобів
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1 2

4. Аналіз використання 
матеріальних ресурсів і 
рівня матеріально-
технічного постачання

Заступник директора з питань збуту, 
постачання і закупівлі; відділи постачання, 
комплектації, виробничий; планово-
економічний; технологічні служби; 
інструментальний відділ; бухгалтерія; 
головний бухгалтер

5. Аналіз використання 
праці та заробітної плати

Відділ організації праці та заробітної плати; 
планово-економічний відділ; бухгалтерія; 
головний бухгалтер; диспетчерська служба

6. Аналіз обсягу 
виробництва 
й реалізації продукції

Планово-економічний відділ, відділи 
виробничий; збуту; ВТК; фінансовий; 
диспетчерська служба

7. Аналіз собівартості 
продукції

Планово-економічний відділ, диспетчерська 
служба; бухгалтерія; головний бухгалтер; 
технологічні служби; фінансовий відділ

8. Аналіз прибутку 
та рентабельності 
виробничо-економічної 
діяльності

Головний економіст; відділи фінансовий, 
збуту, планово-економічний; бухгалтерія; 
головний бухгалтер

9. Аналіз використання 
фінансових ресурсів і 
фінансового стану

Фінансовий відділ, бухгалтерія; головний 
бухгалтер; відділи постачання і збуту

10. Узагальнена оцінка 
ефективності діяльності 
підприємства й аналіз 
системи економічного 
стимулювання

Головний економіст, відділ економіки й 
організації виробництва, відділи планово-
економічний, організації праці та заробітної 
плати, фінансовий, капітального 
будівництва; диспетчерська служба

Оцінка основних показників допомагає виявити невикористані мож-
ливості на окремих ділянках виробничо-господарської діяльності. Ма-
ючи у своєму розпорядженні такі дані, визначають почерговість об’єктів 
аналізу, напрям аналітичного дослідження, необхідність у додаткових 
вихідних показниках, методику аналітичних розрахунків та ін.

На основі результатів комплексного огляду уточнюють програму 
техніко-економічного аналізу роботи підприємства та його підрозді-
лів. А заходи з удосконалення управління діяльністю підприємства, 
спрямовані на підвищення ефективності цього процесу, дають змогу 
скоротити апарат управління шляхом поліпшення його організаційної 
структури, водночас збільшивши обсяг операційних процесів (вироб-
ництва продукції). За цими напрямами слід визначати основні по-
казники економічної ефективності систем управління діяльністю 
організації: 

– річний економічний ефект; 
– ріст продуктивності праці; 
– строк окупності додаткових витрат капітальних вкладень. 
При скороченні апарату управління заощаджують фонд зарплати 

з урахуванням відрахувань на соціальне страхування, що, відповід-
но, сприяє зниженню собівартості продукції [3, c. 281–293].

Закінчення таблиця 1
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Найбільш уживаним показником визначення ефективності управ-
ління є відношення загального (або кінцевого) результату виробни-
цтва до сукупних витрат на управління:

 

,e
y

y

P
E

B
= 

 
(1)

де: Еу – ефективність управління;
Рк – кінцевий результат (чистий прибуток), тис. грн;
Ву – витрати на управління, тис. грн.
Ще одним поширеним показником ефективності системи менедж-

менту є відношення загального результату виробництва (обсягу реа-
лізації продукції, суми валового прибутку) до кількості працівників 
апарату управління:

 

,e
y

P
E

K
= 

 
(2)

де K – кількість управлінського персоналу, осіб.

Крім названих кількісних показників, які демонструють здатність 
системи менеджменту забезпечувати кращий загальний результат 
діяльності організації, використовують й інші (таблиця 2).

Таблиця 2
Кількісні показники ефективності системи менеджменту

Оцінка групування Спосіб розрахунку показників ефективності

1. Відношення загального 
або кінцевого результату 
господарювання до сукуп-
них витрат на управління:

– обсяг реалізованої продукції, що припадає на 
1 грн витрат на управління;
– обсяг прибутку, що припадає на 1 грн витрат 
на управління;
– коефіцієнт співвідношення темпів зміни за-
гального результату господарювання і темпів 
зміни витрат на управління

Фінансові витрати на управління

2. Частка заробітної плати 
працівників апарату 
управління в собівартості 
продукції (послуг) і темп 
зміни цього показника

1. Частка працівників апарату управління в 
загальній кількості промислово-виробничого 
персоналу організації і темп зміни цього по-
казника

3. Скорочення тривалості 
виконання управлінських 
процедур

2. Рівень продуктивності праці з розрахунку на 
одного працівника апарату управління і темп 
зміни цього показника

Економія праці апарату

4. Скорочення непродук-
тивних витрат часу пра-
цівників апарату управ-
ління

З огляду на це для оцінювання діяльності працівників апарату 
управління використовують якісні показники, що характеризують 
специфіку управлінської праці (таблиця 3).
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Таблиця 3
Якісні показники ефективності системи менеджменту на підприємстві

Показники
Алгоритм  

розрахунку
Складники алгоритму

Рівень 
керованості

Кн = Ун / Уф,
Ун – норма керованості;
Уф – фактична кількість 
підлеглих у керівника

Коефіцієнт 
раціональності 
структури

Крс = 1- Пф / Пос
Крс = 1-Аф / Аmc,

Пф, Пос – кількість підрозділів в 
апараті управління фактично та 
відповідно до нормативів;
Аф, Аmc – кількість працівників 
апарату  управління фактично та 
згідно з типовою структурою

Ступінь 
централізації 
управлінських 
функцій

Кц = Рфв / Рф,

Рфв – кількість прийнятих рішень 
при виконанні цієї функції на 
вищих рівнях управління;
Рф – загальна кількість 
прийнятих рішень при виконанні 
цієї функції на всіх рівнях 
управління

Співвідно-
шення 
кількості 
лінійного та 
функціо-
нального 
персоналу

Кс = Алк / Афк

Алк – кількість лінійних 
керівників;
Афк – кількість працівників 
функціональних служб

Ступінь 
формалізації 
праці 
менеджерів

Кф = Анд / Азу,

Анд – кількість працівників, 
праця яких організована на основі 
нормативних документів;
Азу – загальна кількість 
управлінців

Коефіцієнт 
цілеспрямо-
ваності 
структури 
управління

Кц.су = Аа.уп / Ауп,

Аа.уп, Ауп – кількість 
адміністративно-управлінського 
персоналу, зайнятого вирішенням 
спеціальних проблем і всього 
управлінського апарату

Коефіцієнт 
повноти охоп-
лення функцій 
управління

Ко.ф.у. = Кф / Кн,
Кф, Кн – кількість функцій, які 
здійснюють в апараті управління 
фактично та за нормативами

Коефіцієнт 
дублювання 
функцій

Кд = Кр.з / Кр.н,

Кр.з, Кр.н – кількість функцій, 
які здійснюють в апараті 
управління фактично та за 
нормативами

Коефіцієнт 
глибини спе-
ціа лізації 
управ лінських 
робіт

Кг.с. = Тр.проф / Тр,

Тр.проф – обсяг робіт, профільних 
для цього підрозділу;
Тр – загальна кількість рішень, 
прийнятих у підрозділі

Коефіцієнт 
надійності 
структури 
управління

Кнад = 1-Кн / Кзаг,

Кн – кількість нереалізованих 
рішень;
Кзаг – загальна кількість рішень, 
прийнятих у підрозділі
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Оцінювання варто проводити з урахуванням зони відповідальнос-
ті кожного менеджера щодо його посадових обов’язків. Аналогічні 
показники можна визначити для кожного працівника апарату управ-
ління, який має чітко окреслене коло обов’язків. Але різні показ-
ники мають різну вагомість, що визначається стратегічними чи 
тактичними цілями підприємства.

Висновки. У ринкових умовах найсуттєвішими для кожного під-
приємства є результативність та успіх, що відображають доцільність 
його існування, обраний кращий напрям діяльності, правильно сфор-
мовану стратегію, яка приносить очікувані наслідки та виправдовує 
вкладені кошти. Досягнення підприємством поставленої мети свід-
чить про його здатність дієво функціонувати й утримувати здобуті 
провідні позиції на ринку.

Ефективне управління діяльністю підприємства не можливе без 
вивчення їх сутності та взаємозв’язків. 

Від того, як підприємства використовують власні ресурси, на-
скільки якісною та конкурентоспроможною є вироблена ними про-
дукція, як вони здійснюють інноваційні перетворення, значною мірою 
залежать і добробут населення та економічна могутність держави.

А для забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень 
на підприємстві необхідно враховувати такі складники:

– результати операційних процесів повинні гарантувати вищі до-
сягнення до моменту надання послуг споживачеві;

– потрібно розглядати будь-яку проблему цілісно та розуміти на-
слідки від кожного окремого управлінського рішення;

– зовнішнє середовище слід застосовувати так, щоб це сприяло 
позитивній динаміці процесів у системі управління на підприємстві;

– варто здійснювати необхідні заходи для виявлення та аналізу 
можливих альтернативних шляхів досягнення мети.
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні методич-
ного підходу до розподілу фінансових ресурсів між видами (родами військ) 
Збройних Сил України, що дасть змогу визначити необхідну кількість боєздат-
них зразків ОВТ для ведення операцій (бойових дій) протягом визначеного пе-
ріоду та досягнення підрозділами заданого рівня боєздатності. 

Висновки. У статті представлено методичний підхід до обґрунтування 
розподілу фінансових ресурсів між видами (родами військ) ЗС України та 
визначено особливості його застосування. Встановлено залежність між осна-
щеністю тією чи іншою кількістю ОВТ певного військового формування та 
досягнутим рівнем його боєздатності завдяки застосуванню теорії відверне-
ного збитку. З’ясовано, що для успішного впровадження запропонованого 
методичного підходу необхідно мати чіткі вихідні показники щодо стану ОВТ 
в ЗС України.

Ключові слова: види (роди військ), міжгалузевий баланс В. В. Леонтьєва з 
прямими затратами, озброєння та військова техніка, рівень боєздатності, 
розподіл фінансових ресурсів, теорія відверненого збитку.
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Методический подход к обоснованию распределения  
финансовых ресурсов между видами (родами войск)  
Вооруженных Сил Украины

Цель статьи заключается в представлении методического подхода к обосно-
ванию распределения финансовых ресурсов между видами (родами войск) 
Вооруженных Сил (ВС) Украины с целью определения необходимого количества 
вооружения и военной техники (ВВТ) для ведения операций (боевых действий) 
и достижения подразделениями боеспособности на заданном уровне. 

Методология исследования базируется на использовании общенаучных и 
специфических методов, в частности: анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
моделирования, систематизации и обобщения. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании мето-
дического подхода к распределению финансовых ресурсов между видами (рода-
ми войск) ВС Украины, что позволит определить необходимое количество 
боеспособных образцов (ВВТ) для ведения операций (боевых действий) в течение 
определенного периода и достижения подразделениями заданного уровня боес-
пособности. 

Выводы. В статье представлено методический подход к обоснованию распре-
деления финансовых ресурсов между видами (родами войск) ВС Украины и 
определено его особенности применения. Установлена зависимость между осна-
щенностью тем или иным количеством боеспособных ВВТ определенного воен-
ного формирования и достигнутым уровнем его боеспособности благодаря при-
менению теории отвлеченного ущерба. Выяснено, что для успешного применения 



146 Марко І. Ю., Чернишова І. М., Леонтович С. 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
7

предложенного методического подхода необходимо иметь четкие исходные данные 
по существующему положению ВВТ в ВС Украины. 

Ключевые слова: виды (рода войск), межотраслевой баланс В. В. Леонтье-
ва с прямыми затратами, вооружение и военная техника, уровень боеспособ-
ности, распределение финансовых ресурсов, теория отвлеченного ущерба.
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Methodological approach to justification of the distribution of 
financial resources between types (kinds of troops) of  
the Armed Forces of Ukraine

The study emphasizes that recently a lot of attention has been paid to the 
issues of financial support of the Armed Forces of Ukraine, as well as ensuring 
the required level of combat capability of troops (forces). It was found out that 
the technical re-equipment of the army is one of the main priorities of our 
country, as the combat capability of the Armed Forces of Ukraine depends, first 
of all, on equipping them with combat-ready models of weapons. The article 
presents a methodical approach to substantiating the distribution of financial 
resources between types (types of troops) of the Armed Forces (AF) of Ukraine. 
The application of this approach will allow to determine the required number 
of combat-ready samples of weapons and military equipment (ART) for the 
operation (combat operations) during a certain period and to achieve a given 
level of combat capability of units. The peculiarities of this approach are as 
follows: first, the cost of acquiring weapons for a particular type of troops is 
calculated not only by the main types (groups, types) of weapons, and other 
types (groups, types) of weapons, which ensures the principle of structure of 
existing weapons. formation; secondly, to determine the total cost of acquiring 
weapons for military units, the provisions of the intersectoral balance Leontiev 
V. with direct costs, which provides the principle of complexity in assessing 
the necessary financial resources for types (types of troops) of the Armed Forces 
of Ukraine to ensure their weapons; thirdly, a relationship is established between 
the equipment of a certain number of combat-capable weapons of a certain 
military formation and the achieved level of its combat capability through the 
application of the theory of averted damage. In order to successfully apply the 
proposed approach, it is necessary to have clear initial data on the current state 
of weapons in the Armed Forces of Ukraine. Prospects for further research are 
to develop, in accordance with the above material, recommendations for the 
application of this approach to justify the distribution of financial resources 
between types (types of troops) of the Armed Forces with a given level of combat 
capability to determine the required number of combat-ready samples of weapons 
for the types for the purpose of conducting operations (combat operations) 
during a certain period. 

Key words: types (types of troops), interbranch balance V. Leontiev with direct 
costs, armament and military equipment, level of combat capability, distribution of 
financial resources, theory of averted damage.
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Постановка проблеми. Останнім часом багато уваги приділяють 
фінансуванню ЗС України, а також забезпеченню необхідного рівня 
боєздатності їх військ (сил). Нині технічне переоснащення армії на-
лежить до пріоритетів нашої країни, оскільки боєздатність ЗС Укра-
їни залежить, передусім, від оснащення їх боєздатними зразками 
ОВТ. При цьому під боєздатними зразками слід розуміти працездат-
ні зразки ОВТ, забезпечені як витратними МтЗ, так і підготовлени-
ми екіпажами (обслугою) [1]. 

Під час обґрунтування фінансових ресурсів для забезпечення ви-
дів (родів військ) ЗС України боєздатними ОВТ наявні певні недо-
ліки, а саме: 

1) затрати на придбання ОВТ підраховують, як правило, за основ-
ними видами (групами, типами) ОВТ для певного роду військ без 
урахування того, що військові формування укомплектовують різно-
манітними ОВТ. Тобто, крім основних, ці військові формування 
мають й інші види (групи, типи) ОВТ для забезпечення їх діяльнос-
ті за призначенням, чим порушується принцип структурності на-
явних ОВТ цих формувань;

2) визначення загальних затрат на придбання ОВТ для родів 
військ зводять до суто арифметичних дій з підрахунку затрат кож-
ного з них, чим порушується принцип комплексності в оцінюванні 
необхідних фінансових ресурсів на види (роди військ) ЗС України 
для забезпечення їх ОВТ;

3) немає залежності між оснащеністю тією чи іншою кількістю 
боєздатних ОВТ певного військового формування та досягнутим рів-
нем його боєздатності.

Отже, актуальним і необхідним завданням сьогодення є розро-
блення методичного підходу, який дав би змогу обґрунтувати розпо-
діл фінансових ресурсів між видами (родами військ) ЗС України з 
метою визначення необхідної кількості боєздатних ОВТ для ведення 
операції (бойових дій) і досягнення підрозділами боєздатності на за-
даному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення досліджень і 
публікацій, присвячених проблематиці розподілу фінансових ресур-
сів між видами (родами військ) ЗС України з метою забезпечення 
достатнього рівня боєздатності ЗС України та його підтримання під 
час ведення бойових дій [2–7] дало можливість встановити, що в 
такій постановці зазначену проблему взагалі не розглядали. Є окре-
мі дослідження щодо забезпечення достатнього рівня боєздатності 
ЗС України та його підтримання під час ведення бойових дій, а 
також присвячені проблематиці розподілу фінансових ресурсів. Тому 
сьогодні важливо розробити методологію, за допомогою якої можна 
об’єднати зазначені методологічні напрями.

Виклад основного матеріалу. Ідея обґрунтування фінансових ре-
сурсів для визначення необхідної кількості боєздатних ОВТ і-го роду 
військ з метою досягнення ним боєздатності на заданому рівні про-
тягом певного періоду бойових дій полягає в тому, що з’єднання 
(частини, підрозділи) такого роду військ будуть мати боєздатні ОВТ 
не тільки основних видів (груп) стосовно цього роду військ, а й ін-
ших видів (груп) ОВТ. Тобто зазначене обґрунтування містить роз-
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рахунок загальних затрат на придбання та утримання найважливі-
ших, j-х видів (груп, типів) боєздатних ОВТ, які розподіляються між 
тими чи іншими, і-ми родами військ у складі ЗС. Загальну кількість 
Nj

вим
 ОВТ j-го (j = 1,

–––
r) виду (групи) з урахуванням можливої вели-

чини їх резерву для всіх розглядуваних, і-х родів військ визначають 
згідно із затратами фінансових ресурсів Coj

вим
 на придбання та утри-

мання всієї кількості боєздатних ОВТ j-го виду (групи) для всіх 
родів військ:

 
П , ,вим вим

j oji ji oj j oj ji j
i i i

N N N N C C Cd dd= + = + = +∑ ∑ ∑
 

(1)

де: вим вип
ji ji oj j ji j j ojiC C c N c Nd d= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅  – вартість початкової (штатної) 

кількості Noji боєздатних ОВТ j-го виду (групи) і-го роду військ;
cj = cyj + cпрj + cвj – вартість 1 боєздатного зразка ОВТ j-го виду 

(групи), що містить вартість cyj утримання та навчання екіпажу (об-
слуги) для ОВТ j-го виду (групи), затрати cпрj на придбання, утри-
мання та застосування протягом календарного терміну служби одно-
го працездатного зразка ОВТ j-го виду (групи) та усереднені затрати 
cвj на придбання 1 розрахунково-постачальної одиниці (бк, заправок, 
комплектів тощо) витратних МтЗ всіх видів стосовно кожного пра-
цездатного зразка ОВТ j-го виду (групи, типу); 

1ji j oji
ji вим вим

oj oj

C c N

C C
d

⋅
= = ≤

 
– величина внеску загальних затрат Coj

вим
 на 

придбання Nj
вим

 ОВТ j-го виду (групи) у затрати cji;

1 вим
i

j oi j oji
i

C T c N
Td

θ
β

  −′= − ⋅ ⋅ ⋅  
   

∑
 

– затрати на створення потрібної 

величини j jП Ndd =  відверненого збитку ОВТ під час бойових дій 
усіх, і-х, родів військ для підтримання боєздатності кожним з них 
на рівні 1вим

i niTθ β= −  протягом Т діб операції.
Відповідно до цього може бути записана така система рівнянь 

відносно значення Cji і-х родів військ і невідомих Coj
вим

:

    

(2)

З огляду на можливість досить великої кількості цих рівнянь 
доцільно в подальшому з метою скорочення записів та розв’язання 
системи цих рівнянь використати матричний апарат.

Відзначимо, що питання про сумісність (наявність рішення) сис-
теми рівнянь (2) можна вирішити за допомогою теореми Кронекера-
Капеллі [8], згідно з якою система лінійних рівнянь сумісна тоді та 
тільки тоді, коли ранг (найвищий порядок мінору матриці, що не 
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дорівнює нулю) матриці ||d ||, складеної із внесків d ji загальних затрат 
на придбання ОВТ, дорівнює рангу розширеної матриці ||h||:

11 12 13 1 11 12 13 1 1

21 22 23 2 21 22 23 2 2

1 2 3 1 2 3

... ... ... ...

... ... ... ...
,

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

вим
i i o

вим
i i o

вим
j j j ji j j j ji oj

C

C
h

C

d d d d d d d d
d d d d d d d d

d

d d d d d d d d

= =

При цьому матриця ||h||, окрім елементів dji матриці ||d ||, містить 
ще й стовпчик вільних членів Coj

вим
. Як бачимо, стосовно системи 

рівнянь (2) з урахуванням матриць ||d ||, ||h|| умова теореми Кронеке-
ра-Капеллі виконується автоматично.

Систему рівнянь (1), (2) можна записати так:

 

( )
( )

( )

1 1 11 12 13 14 1

2 2 21 22 23 24 2

1 2 3 4

1 ... ...

1 ... ...

..........................................

1 ... ...

вим
o i

вим
o i

вим
j oj j j j j ji

C C

C C

C C

d

d

d

d d d d d

d d d d d

d d d d d

 = ⋅ − − − − − − − 
 = ⋅ − − − − − − − 

 = ⋅ − − − − − − −   

(3)

Вирази у квадратних дужках можна представити матрицею ||E – d || 
як різницю між одиничною матрицею ||E || і матрицею внесків ||d || 
затрат на придбання Noji боєздатних зразків ОВТ j-го виду (групи) в 
загальні затрати Coj

вим
 фінансових ресурсів стосовно і-х родів військ:

 

11 12 1

21 22 2

1 2

11 12 1

21 22 2

1 2

1 ... ...
1 ... ...

.......... .......... ..... ..........
... 1 ...

... ...1 0 ... 0

... ...0 1 ... 0
..... ..... ..... ..... ........ ... ... ...

...0 0 ... 1

d d d
d d d

d d d

d d d
d d d

d d d

d

− − − −
− − − −

= =

− − − + −

= −

−

i

i

j j ji

i

i

j j ji

E

...
 

(4)

або  ||D|| = ||E || – ||d || = ||E– d || (5)

Тоді розглядувана система рівнянь (3) може бути записана в ма-
тричній формі так: 

 ||Cd j || = ||Coj
вим

|| ⋅ ||D|| = ||Coj
вим

|| ⋅ ||E – d || , (6)

де: ||Cd j || – матриця-стовпчик затрат на створення потрібної величини 
d Пj = Nd j відверненого збитку ОВТ під час бойових дій усіх, і-х ро-
дів військ;

||Coj
вим

|| – матриця-стовпчик затрат на створення Nj
вим

 ОВТ j-го виду 
(групи).
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1 1

2 2;
.... ....

вим
o
вим
oвим

j oj

вим
j oj

C C

C C
С C

C C

d

d
d

d

= =

  

(7)

Рівняння (2), (3), (7) формально містять дві невідомі – ||Coj
вим

|| та 
||Cd j || при відомих Cji = d ji ⋅ Coj

вим = Cj ⋅ d ji ⋅ Nj
вим = Cj ⋅ Noji.

Однак з позиції теорії відверненого збитку [3] вираз 

1 вим
i

j oi j oji
j

C T c N
Td

θ
β

  −′= − ⋅ ⋅ ⋅  
   

∑
 

може бути обчислений при відомих

 

, , , ,вим
oji oj i jN T cβ θ′

 
стосовно всіх, і-х родів військ, оснащених боєздат-

ними ОВТ j-го виду (групи), унаслідок чого розглядувані рівняння 
перетворюються в рівняння з однією невідомою Coj

вим
. При цьому 

кількість боєздатних No
вим

 ОВТ може обмежуватися з урахуванням 
граничних значень n1o ⋅ No

вим
, q1о ⋅ No

вим
 (Nвим

oi min|X1,X3
), тобто при до-

сяжній кількості боєздатних ОВТ в умовах Х1 , Х3 [9; 10].
Тоді матричне рівняння (6) може бути записане так: 
       ||Cd j || = ||Coj

вим
||  ⋅ ||E – d || або

 

1 11 12 13 14 11

2 21 22 23 24 22

1 2 3 4

1 ... ...

1 ... ...

... ... ... ... ... ... ... ......

... 1 ...

вим
io

вим
io

вим
j j j j j jioj

С С

С С

С С

d

d

d

d d d d d
d d d d d

d d d d d

− − − − − −
− + − − − − −

= ⋅

− − − − − + −
  

(8)

Добуток матриць ||Coj
вим

||  ⋅ ||E – d || можливий тоді й тільки тоді, 
коли кількість стовпчиків у матриці ||Coj

вим
||  дорівнює кількості рядків 

у матриці ||E – d ||, при цьому матриця ||Coj
вим

|| , представлена вектором-
стовпчиком, може бути записана так:

 

1 1

2 2

0 0 0 0 ...

0 0 0 0 ...

... ..............................

0 0 0 0 ...

вим вим
o o
вим вим
o oвим

oj

вим вим
oj oj

C C

C C
C

C C

+ + + + +
+ + + + +

= =

+ + + + +
  

(9)

Порядок матриці, що є результатом добутку двох матриць, ви-
значається кількістю рядків, які дорівнюють кількості рядків ліво-
го співмножника, і кількістю стовпчиків, що дорівнюють кількості 
стовпчиків правого співмножника. 

За правилом перемноження квадратних матриць (елементи j-го 
рядка матриці ||Coj

вим
||  множимо на відповідні елементи і-го стовпчика 

матриці ||E – d || (скалярний добуток двох векторів, заданих у коор-
динатній формі) й отримані добутки додаємо) з урахуванням внесків 
d ji, а також Cji, отримуємо рівняння з однією невідомою Coj

вим
. 

Отже, вартість Nj
вим

 ОВТ j-го виду (групи), розподілені між усіма, 
і-ми родами військ, розраховуємо так:
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 Coj
вим

 = Cj1 + Cj2 + Cj3 + Cj4 + ... + Cji + Cd1 =  

 = S
i
Cji + Cdj = Cj (S

i
Noji + Ndj) 

(10)

Водночас, із (6) можна отримати безпосередньо матричне рівнян-
ня щодо невідомих Coj

вим
:

  ||Coj
вим

||  – ||E – d || – ||Cd j || (11)

Рівняння (11) подібне до відомого рівняння міжгалузевого балансу 
В. В. Леонтьєва з прямими затратами [6], за яким обернену матрицю 
||E – d || – стосовно невиродженої матриці ||E – d || обчислюємо так: 

 

1
,

C
E C

E E
d

d d
− = = ⋅

− −   
(12)

де |E – d | – детермінант (визначник), який обчислюємо, наприклад, 
за допомогою алгебраїчних доповнень Aji = (–1)

j+i ⋅ Mji, де Mji – мінор 
(визначник) елемента d ji, отримуваний із вихідної квадратної матри-
ці |E – d | шляхом викреслювання j-го рядка та і-го стовпчика еле-
мента d ji матриці;

||C||  – союзна матриця, яку отримують шляхом транспонування 
матриці ||A||  алгебраїчних доповнень Aji по всіх елементах вихідної 
квадратної матриці | |E – d ||.

Після транспонування матриці ||A||  матимемо союзну матрицю ||C|| :
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(13)

Для отримання оберненої матриці | |E – d || –
 
кожний елемент ма-

триці | |C| |  множимо на обернену величину
 

1

E d−  
детермінанти

 
|E – d | 

квадратної матриці | |E – d ||. Тим самим, згідно з (11), визначаємо 
матрицю ||Coj

вим
|| . Отже, можна визначити загальну величину необхід-

них фінансових ресурсів Co
вим

 для ЗС на придбання боєздатних ОВТ 
всіх можливих видів (груп) і їх розподілити з урахуванням створю-
ваного резерву (відверненого збитку) ОВТ:

 

( ) ( )

( )

1
( )

вим вим вим
o oj ji j ji oj j

j j i j i

j oji j j j oji j
j i j i

вим
i

oi j oji
j i

C C C C C C

C N C N C N

T C N
T

d d

d d

d

θ
β

= = + = ⋅ + =

= ⋅ + ⋅ = ⋅ +

−′+ − ⋅ ⋅ ⋅

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑
  

(14)
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або 

   

(15)

Вкажемо, що в будь-якій квадратній матриці великого порядку 
визначення її оберненої матриці, а також детермінанти (визначника), 
навіть стосовно матриці четвертого порядку, потребує значної об-
числювальної (трудомісткої) роботи. Тому в цьому випадку, на від-
міну від поширеного методу Крамера, для обчислення детермінанти 
більш прийнятний матричний спосіб вирішення, але в такому разі 
виникає необхідність знаходження оберненої матриці, що можна 
здійснити способом розбиття на клітини (блочним) або трикутника. 

Висновки. Отже, у статті представлено методичний підхід до об-
ґрунтування розподілу фінансових ресурсів між видами (родами 
військ) ЗС України. Особливості зазначеного підходу полягають у 
такому: по-перше, затрати на придбання ОВТ для певного роду військ 
підраховують не лише за основними видами (групами, типами) ОВТ, 
враховують й інші види (групи, типи) ОВТ, чим забезпечується 
принцип структурності наявних ОВТ цього формування; по-друге, 
для визначення загальних затрат на придбання ОВТ для родів військ 
застосовують положення міжгалузевого балансу В. В. Леонтьєва з 
прямими затратами, чим забезпечується принцип комплексності в 
оцінюванні необхідних фінансових ресурсів на види (роди військ) ЗС 
України для забезпечення їх ОВТ; по-третє, встановлюють залежність 
між оснащеністю тією чи іншою кількістю боєздатних ОВТ певного 
військового формування та досягнутим рівнем його боєздатності за-
вдяки застосуванню теорії відверненого збитку. Для успішного за-
стосування запропонованого методичного підходу необхідно мати 
чіткі вихідні показники щодо стану ОВТ в ЗС України.

Перспективи подальшого дослідження полягають у розробленні, 
відповідно до викладеного матеріалу, рекомендацій щодо застосуван-
ня зазначеного підходу для обґрунтування розподілу фінансових 
ресурсів між видами (родами військ) ЗС із заданим рівнем їх боєз-
датності для визначення необхідної кількості боєздатних зразків ОВТ 
для ЗС України з метою ведення ними операцій (бойових дій) про-
тягом певного періоду.
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БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мета статті – дослідити організацію аутсорсингу бухгалтерських послуг у 
сучасних умовах господарювання. 

Методологія передбачає використання таких методів: спостереження, аналі-
зу та синтезу, класифікації, монографічного й узагальнення. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні організації аутсорсингу 
бухгалтерських послуг, які б забезпечили життєздатність підприємства в умовах 
постійних змін та ускладнення економічних систем господарювання, у яких 
воно існує. 

Висновки. Аутсорсинг бухгалтерських послуг в Україні дає змогу підпри-
ємствам суттєво скоротити витрати; сконцентруватися на розвитку підприємства, 
не витрачаючи при цьому час на контроль функціонування бізнес-процесів; 
отримувати якісні послуги команди фахівців у різних сферах діяльності; ви-
користовувати інноваційні технології ведення бізнесу. Підприємства, що корис-
туються послугами аутсорсингових компаній, мають істотні конкурентні пере-
ваги у вартості продукції, що забезпечує прорив на ринок і завоювання стійких 
ринкових позицій.
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Организация аутсорсинга бухгалтерских услуг  
в современных условиях ведения бизнеса

Цель статьи – исследовать организацию аутсорсинга бухгалтерских услуг в 
современных условиях ведения бизнеса. 

Методология предполагает использование таких методов: наблюдения, ана-
лиза и синтеза, классификации, монографического и обобщения. 

Научная новизна работы заключается в усовершенствовании организации 
аутсорсинга бухгалтерских услуг, которые бы обеспечили жизнеспособность 
предприятия в условиях постоянных изменений и усугубления экономических 
систем ведения бизнеса, в которых оно существует. 

Выводы. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Украине позволяет предприяти-
ям существенно сократить расходы; сконцентрироваться на развитии предпри-
ятия, не тратя при этом время на контроль функционирования бизнес-процессов; 
получать качественные услуги команды специалистов в разных сферах деятель-
ности; использовать инновационные технологии ведения бизнеса. Предприятия, 
которые пользуются услугами аутсорсинговых компаний, имеют существенные 
конкурентные преимущества в стоимости продукции, которая обеспечивает 
прорыв на рынок и завоевание стойких рыночных позиций.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинговая компания, бухгалтерские 
услуги, бухгалтерский учет.
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The organization of outsourcing of accounting services  
in modern business conditions

The purpose of the article is to study the organization of outsourcing of 
accounting services in modern business conditions. 

The methodology consists in the use of the following methods: method of 
observation, methods of analysis and synthesis, classification, monographic method, 
method of generalization. 

The scientific novelty of the work is to improve the organization of outsourcing 
of accounting services that would ensure the viability of the enterprise in conditions 
of constant change and complexity of economic management systems in which 
it exists. 

Conclusions. The outsourcing of accounting services in Ukraine allows companies 
to significantly reduce costs; concentrate on the development of the enterprise, 
without spending time on monitoring the functioning of business processes; receive 
quality services from a team of specialists in various fields of activity; to use 
innovative technologies of doing business in the activity of your enterprise. In 



157Організація аутсорсингу бухгалтерських послуг у сучасних умовах господарювання

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
7

order to promote the outsourcing of accounting services, especially in terms of 
salary calculation, it is necessary to establish a relationship of trust between the 
outsourcing company and enterprises, which will be based on the guaranteed 
fulfillment of all commitments. Successful practical experience in outsourcing 
accounting services will not only minimize most of the risks while obtaining such 
services, especially the risk of loss of internal confidential data, but also will 
become a conclusive evidence of high efficiency of accounting services. However, 
in general, the prospects for growth of the market of outsourcing of accounting 
services in Ukraine are associated with the formation of new realities of the 
Ukrainian economy, in which the competitiveness and profitability of enterprises 
will be directly proportional to the efficiency of specific business processes. To 
expand the market of outsourcing of accounting services in Ukraine, it is necessary 
to promote the emergence of new business schemes, create new opportunities for 
domestic enterprises to integrate into the world economy, increase transparency of 
the entire system of outsourcing of accounting services in Ukraine. 

Businesses that use the services of outsourcing companies have significant 
competitive advantages in the cost of products, which provides a breakthrough 
into the market and gaining a stable market position. 

Key words: outsourcing, outsourcing company, accounting services, accounting.

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах формування 
ринкових відносин, а також становлення інвестиційного клімату, 
розвитку економіко-правових і фінансових аспектів здійснення гос-
подарської діяльності важливим інструментом успіху для багатьох 
підприємств та організацій є об’єктивна, повна й достовірна інфор-
мація. Забезпечити економічний розвиток України та подолати від-
ставання від розвинених країн в інформаційному просторі не мож-
ливо без розробки належної організації облікової системи. Саме 
система бухгалтерського обліку постає як невід’ємний складник 
системи управління. Ухвалені управлінські рішення будуть ефектив-
ними за умови об’єктивного всебічного розуміння інформаційних 
процесів господарських систем, і джерелом інформації в такому разі 
є система бухгалтерського обліку. Удосконалити методи отримання 
необхідної для цього інформації не можна в межах традиційних 
технологій з їх жорсткою автоматизацією, відсталим управлінням 
на основі паперових носіїв інформації, традиційними штатними бух-
галтеріями.

Зростання за останні роки ринку аутсорсингу бухгалтерських по-
слуг підтверджує: клієнти аудиторів розуміють, що їм насамперед 
необхідне правильне ведення всіх видів обліку, а вже потім ауди-
торські перевірки. 

Одною з основних переваг аутсорсингових компаній, що надають 
бухгалтерські послуги в Україні, є комплексність послуг: підпри-
ємствам зручно, коли одна й та сама компанія може задовольнити 
їх потреби у веденні бухгалтерського обліку, управлінського обліку, 
податкового обліку, а також у юридичних питаннях щодо фінансово-
господарської діяльності тощо. Це зумовлює зменшення витрат на 
згадані вище види послуг, зростає довіра до аутсорсингової компанії 
та скорочується час отримання інформації для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Ринок аутсорсингових підприємств в Україні досліджували такі 
вчені: Р. А. Слав’юк, М. Л. Лапішко, О. І. Білик, М. О. Гасюк, 
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Г. С. Кесарчук, А. П. Митько, Н. А. Глигало й ін. Оскільки це по-
рівняно новий ринок послуг, він потребує більш детального вивчен-
ня та уточнення суперечливих питань.

Мета статті полягає в дослідженні організації аутсорсингу бух-
галтерських послуг у сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Термін аутсорсинг означає залучен-
ня зовнішніх ресурсів. Аутсорсинг – це передача компанією частини 
своїх завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпі-
дряду [1, с. 341–343]; угода, згідно з якою замовник доручає під-
рядникові виконати певні завдання, зокрема частину виробничого 
процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо під-
бирання персоналу, допоміжні функції [2].

Тобто підприємства звертаються до аутсорсингових компаній у 
разі відсутності необхідних власних ресурсів для виконання тієї чи 
іншої роботи. У світі одним із найбільш динамічних сегментів світо-
вого ринку аутсорсингу є аутсорсинг кадрового адміністрування та 
розрахунку заробітної плати. В Україні має достатній потенціал для 
розвитку також ринок аутсорсингу розрахунку заробітної плати. Але, 
незважаючи на численні переваги у використанні аутсорсингу бух-
галтерських послуг, більшість вітчизняних компаній досі неодноз-
начно оцінюють ризики при передачі на аутсорсинг непрофільних 
бізнес-процесів.

Для популяризації аутсорсингу бухгалтерських послуг, особливо 
в частині розрахунку зарплати, необхідно встановити довірчі від-
носини між компанією-аутсорсером і підприємствами, що базувати-
муться на гарантованому виконанні всіх узятих зобов’язань. Успіш-
ний практичний досвід аутсорсингу бухгалтерських послуг не тільки 
дасть змогу мінімізувати більшість ризиків при отриманні таких 
послуг, особливо щодо втрати внутрішньої конфіденційної інформа-
ції, але й стане беззаперечним доказом високої ефективності бухгал-
терських послуг.

Згідно з глобальним рейтингом аутсорсингової привабливості 
(Global Services Location Index, GSLI), Україна 2019 року посіла 
20 місце (5,36), а 2020-го – 42 місце (5,24) [4]. Частково це спричи-
нено тим, що були прийняті нові країни до рейтингу з досить висо-
кими показниками аутсорсингової привабливості. Проаналізуємо 
зміни в цифрах по Україні: 

– фінансова привабливість (financial attractiveness): 2019 – 2,9, 
2020 – 2,65; 

– навички та наявність людських ресурсів (people skills and 
availability): 2019 – 0,87, 2020 – 0,87; 

– бізнес-середовище (business environment): 2019 – 1,01, 2020 – 1,08; 
– цифровий резонанс (digital resonance): 2019 – 0,58, 2020 – 0,64 

[3,4]. 
Незважаючи на підвищення деяких показників цього рейтингу, 

усе-таки фінансова привабливість України різко погіршилася, що й 
спричинило зниження загального значення глобального рейтингу її 
аутсорсингової привабливості. Звичайно, основним фактором такої 
ситуації є суттєвий негативний вплив на розвиток економіки Укра-
їни пандемії COVID-19. 
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Однак загалом перспективи зростання ринку аутсорсингу бухгал-
терських послуг в Україні пов’язані з формуванням нових реалій 
української економіки, у яких конкурентоспроможність і прибутко-
вість підприємств будуть прямо пропорційні ефективності виконання 
конкретних бізнес-процесів. Для розширення ринку аутсорсингу 
бухгалтерських послуг в Україні необхідно сприяти тенденції від-
ходу від «сірих» схем ведення бізнесу, створювати нові можливості 
для вітчизняних підприємств щодо їх інтеграції у світову економіку, 
підвищувати прозорість усієї системи організації аутсорсингу бух-
галтерських послуг в Україні.

Заслуговує на увагу вказаний нижче поділ аутсорсингу бухгал-
терських послуг за видами. Аутсорсинг бухгалтерських послуг за 
тривалістю надання диференціюють на короткотерміновий, за яко-
го період користування послугами аутсорсингової компанії становить 
менше одного року, і довготерміновий, коли строк користування 
послугами аутсорсингової компанії – більше одного року. За обсягом 
переданих на аутсорсинг ділянок бухгалтерського обліку він буває 
частковий: ведення аутсорсинговою компанією однієї ділянки об-
ліку, що підійде для великих фірм, де є штатний бухгалтер, а бух-
галтер-аутсорсер може виконувати тільки деякі неосновні функції, 
і повний: ведення всього обліку підприємства, до якого вдаються 
невеликі підприємства, що не можуть дозволити собі штатного бух-
галтера [5]. 

За способом співпраці між аутсорсинговою компанією та підпри-
ємством-замовником послуг виділяють дистанційний аутсорсинг 
бухгалтерських послуг (спілкування за допомогою електронної по-
шти, телефонного зв’язку, соціальних мереж тощо) і стаціонарний 
(спілкування переважно особисто, але й за допомогою засобів кому-
нікації). Територіальне розташування аутсорсингової компанії ви-
значає функціонування вітчизняного аутсорсингу, що існує в межах 
держави, у якій знаходиться підприємство-замовник послуг, і за-
кордонного аутсорсингу, розміщеного за межами країни-замовника 
аутсорсингових послуг. 

За обсягом виконаної аутсорсинговою компанією роботи розріз-
няють стандартний і розширений аутсорсинг бухгалтерських послуг. 
Стандартний варіант передбачає ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності на підставі наданих клієнтом первинних доку-
ментів. При цьому бухгалтер аутсорсингової компанії не аналізує 
достовірність зазначеної в цих документах інформації. Розширений 
варіант ведення бухгалтерського обліку передбачає повний супровід 
клієнта: оформлення первинних документів, складання та подання 
звітності, ведення бухгалтерського й податкового обліку, оформлен-
ня внутрішніх документів підприємства-замовника. У разі вибору 
цього виду аутсорсингова компанія попередньо ознайомлюється з 
наданими їй документами [6].

Проаналізувавши ринок аутсорсингу в Україні, визначимо най-
перспективніші напрями подальшого його розвитку: 

– аутсорсинг стратегічного планування; 
– аутсорсинг роботи з персоналом; 
– аутсорсинг інформаційних систем і технологій; 
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– аутсорсинг бухгалтерських послуг; 
– аутсорсинг адміністрування; 
– аутсорсинг аналітичного управління;
– аутсорсинг інших непрофільних бізнес-процесів. 
Одним з важливих напрямів розвитку аутсорсингу бухгалтерських 

послуг є аутсорсинг розрахунку заробітної плати. Ситуація на ринку 
поки характеризується невисоким попитом з боку вітчизняних під-
приємств. Основними споживачами цих послуг є переважно західні 
компанії, які працюють в Україні. Аутсорсинг непрофільних функцій 
для них давно став частиною політики в зниженні витрат. 

Ефективність використання бухгалтерського аутсорсингу ви-
значається такими позитивними моментами: зниження витрат на 
утримання штатної бухгалтерії (заробітна плата, податки, утри-
мання приміщення та обладнання, придбання спеціальних про-
грам, підвищення кваліфікації персоналу); відсутність людського 
чинника (відпустки, лікарняні, декретні й інші ситуації, коли 
бухгалтер тимчасово відсутній); високий рівень підготовки фахів-
ців аутсорсингової компанії, великий досвід і постійна обізнаність 
в нововведеннях законодавства; фінансова відповідальність ком-
панії-аутсорсера (відповідальність за організацію обліку та пра-
вильність його ведення перекладається на аутсорсингові компанії); 
економія часу (керівництво підприємства може зосередитися саме 
на питанні розвитку фірми, а не на вирішенні непрофільних за-
вдань) [7].

Основними причинами, що сповільнюють використання послуг 
аутсорсингу розрахунку заробітної плати на українському ринку, є: 
імовірність витоку конфіденційної інформації, неготовність керівни-
цтва підприємств-замовників до використання аутсорсингу; неузго-
дженість чинного законодавства у сфері аутсорсингу; висока вартість 
послуг. У процесі надання послуг аутсорсингу розрахунку заробітної 
плати основну увагу необхідно приділяти чіткості й узгодженості 
процедур при здійсненні самого аутсорсингу бухгалтерських послуг, 
оптимізації вартості цих послуг і підвищенню якості необхідних 
розрахунків. 

Для цього в межах аутсорсингового контракту підписують Про-
токол про розмежування зон відповідальності, у якому система-
тизують усі необхідні питання до аутсорсингу бухгалтерських 
послуг, вказують бізнес-процеси та відповідальних осіб зі сторони 
підприємства й аутсорсингової компанії. Цей документ декларує 
ступінь участі кожної сторони в аутсорсингу бухгалтерських 
 послуг. 

Також замовники, зацікавлені в передачі непрофільних функцій 
стороннім виконавцям за умови економічної та організаційної ефек-
тивності підприємства, можуть передавати на аутсорсинг кадрове 
діловодство й адміністрування.

Отже, аутсорсинг бухгалтерських послуг, особливо в частині роз-
рахунку заробітної плати, дає змогу не тільки зменшити наванта-
ження на профільні функціональні служби підприємства-замовника, 
але й суттєво підвищити фінансову ефективність функціонування 
бізнесу.
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ВПЛИВ ДІЛОВОГО КЛІМАТУ  
НА СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Метою статті є оригінальне дослідження стану та перспектив покращення 
ділового клімату в Україні в контексті його значного впливу на ефективність 
діяльності та стійкість промислових підприємств. Методологія дослідження. У 
роботі застосовано методи порівняння, абстракції, аналізу й узагальнення, а 
також табличного моделювання. Наукова новизна. Динаміка соціально-еконо-
мічного розвитку України, зокрема сфери промисловості, значно погіршилась 
упродовж 2018–2020 років. В умовах карантинних обмежень, запровадження 
яких було вимушеним кроком у боротьбі з пандемією COVID-19, характерними 
залишаються деструктивні тенденції, зокрема зниження стійкості господарюю-
чих суб’єктів. Визначено, що криза є передумовою для вимушеної зміни стра-
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тегії і тактики діяльності компанії, а тому більшість вітчизняних суб’єктів 
підприємництва перебувають на шляху реалізації плану відновлення бізнес-ак-
тивності, у контексті якого вирішальне значення має саме діловий клімат дер-
жави. Відповідно, актуальність окресленої проблематики зумовлена нагальною 
потребою у вирішенні двох стратегічно важливих завдань: покращення діло вого 
клімату в державі й активізація діяльності промислових підприємств. Висновки. 
У науковій роботі детерміновано сутність ділового клімату як комплексного 
явища, що об’єднує в собі соціально-економічні та політичні чинники, визначає 
перспективи зростання суб’єктів підприємництва; досліджено тенденції в на-
прямі трансформації сфери промисловості під тиском кризи. Визначено, що 
характерною для 2018–2020 років була стійка залежність між погіршенням 
показників результативності роботи промислових підприємств і зниженням 
оцінки ділового клімату в державі. Висвітлено авторське бачення заходів для 
ефективного вирішення проблеми.

Ключові слова: діловий клімат, соціально-економічне зростання, підпри-
ємництво, промисловість, пандемія COVID-19, глобальна економічна криза, 
економічна стійкість.
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Влияние делового климата на устойчивость  
промышленных предприятий

Целью статьи является оригинальное исследование состояния и перспектив 
улучшения делового климата в Украине в контексте его значительного влияния 
на эффективность деятельности и стойкость промышленных предприятий. Ме-
тодология исследования. В работе использованы методы сравнения, абстракции, 
анализа и обобщения, а также табличного моделирования. Научная новизна 
работы. Динамика социально-экономического развития Украины, в частности 
сферы промышленности, значительно ухудшилась на протяжении 2018–2020 го-
дов. В условиях карантинных ограничений, введение которых было необходимым 
шагом в борьбе с пандемией COVID-19, характерными остаются деструктивные 
тенденции, в частности снижение стойкости субъектов хозяйствования. Опреде-
лено, что кризис является предусловием для изменения вектора деятельности 
компании, а поэтому большинство отечественных предприятий находятся на 
пути реализации стратегий восстановления бизнес-активности, в контексте ко-
торой решающее значение имеет именно деловой климат страны. Соответствен-
но, актуальность описанной проблематики связана с потребностью решения двух 
стратегически важных задач: улучшения делового климата в стране и активи-
зации деятельности промышленных предприятий. Выводы. В научной работе 
детерминировано суть делового климата как комплексного явления, которое 
объединяет в себе социально-экономические и политические аспекты, определя-
ет перспективы роста субъектов предпринимательства; исследовано тенденции 
трансформации сферы промышленности под влиянием кризиса. Определено, что 
характерным для 2018–2020 годов было существование стойкой зависимости 
между ухудшением показателей результативности работы промышленных пред-
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приятий и снижением оценки делового климата в стране. Освещено авторское 
видение мер для эффективного решения проблемы. 

Ключевые слова: деловой климат, социально-экономический рост, предпри-
нимательство, промышленность, пандемия COVID-19, глобальный экономический 
кризис, экономическая стойкость.
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The influence of the business climate  
on the sustainability of industrial enterprises

The aim of the article is original research on current situation and perspectives 
of business climate improvement in the context of its significant impact on the 
effectiveness and resilience of industrial enterprises in Ukraine. The methodology 
of the survey. Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, 
graphic and tabular modeling are the research methods which were used in the 
article. The information resources, which were used in science work, are modern 
science works, electronic information materials and materials of periodic publication. 
The scientific novelty. The social-economic development dynamics in Ukraine tend 
to get worse in 2018–2020 years. In the environment of considerable quarantine 
constraints, which are forced steps in the fight against the COVID-19 pandemic, 
the destructive trends are attended to this day. This is especially true where these 
trends become a source of a considerable decline in resilience of Ukrainian industrial 
enterprises. It is defined, that the current crisis posed to change in the strategic 
and tactic of the operations of the enterprises. A lot of Ukrainian enterprises have 
to continue working strenuously to stabilize the business activity. In this connection, 
the improvement of the business climate in Ukraine is necessary tasks as a one of 
the effective methods to guarantee the resilience of industrial enterprises. 
Conclusion. In this science paper the substance of business climate as a 
multidimensional phenomenon, characterized by social, economic, political factors 
and shapes the prospects for successful development of enterprises is determined 
by authors. The trends towards transformation in the field of industry under 
economic crisis are analyzed. It is defined, that during the past three years the 
decrease in resilience of industrial enterprises was positively related to the 
deterioration of the business climate in Ukraine. Authors’ view regarding the 
measures necessary to settle critical issues are displayed in this science paper. 

Key words: business climate, social and economic growth, entrepreneurship, 
industry, COVID-19 pandemic, global economic crisis, resilience.

Постановка проблеми. Глобальна економічна криза, яка розпо-
чалася з настанням пандемії 2019 року, мала значний деструктивний 
вплив на ефективність економічних процесів. Україна як держава, 
що перебуває на шляху розвитку та прагне зміцнити соціально-еко-
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номічну позицію в структурі міждержавних відносин, зазнала знач-
них втрат. Зниження привабливості ділового клімату унеможливило 
залучення інвестиційних ресурсів, що є ключовим джерелом розви-
тку вітчизняної промисловості. Сьогодні, в умовах реалізації праг-
нень щодо посткризового відновлення, нагальною є потреба у вирі-
шенні двох стратегічно важливих завдань: по-перше, покращення 
бізнес-клімату в державі, а по-друге, підвищення ефективності ро-
боти промислових підприємств як таких, що мають значний вплив 
на загальний стан економіки країни. Беззаперечно, діловий клімат 
визначає перспективи розвитку бізнесу, а тому формування і реалі-
зація дієвої стратегії відновлення соціально-економічної привабли-
вості українського бізнес-середовища може стати важливим кроком 
для стабілізації діяльності підприємств сектору промисловості та 
підвищення загального рівня стійкості держави до глобальних де-
структивних чинників. Оскільки існує значна взаємозалежність між 
окресленими проблемами, то необхідно ухвалювати виважені, науко-
во обґрунтовані та комплексні управлінські рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження впливу 
ділового клімату на діяльність промислових підприємств України 
здійснює багато науковців, оскільки тема є актуальною, особливо в 
контексті динамічних бізнес-трансформацій, високого рівня вола-
тильності української економіки та наявності кризових явищ. Важ-
ливу роль у дослідженні окресленої проблематики відведено таким 
науковцям, як: О. Амоша, Л. Саломатіна [1], А. Гриценко, М. Скрип-
ниченко, С. Шумська [2], В. Геєць [3], Н. Гахович, О. Кушніренко, 
Л. Венгер [4], Ю. Кіндзерський [5] та ін. 

Так, О. Амоша та Л. Саломатіна вивчають аспекти розвитку про-
мислових підприємств у регіональному вимірі. Науковці визначили, 
що з метою уникнення ризиків зниження стійкості промислових 
підприємств, які справедливо вважати системоутворювальними в 
національній економіці України, необхідно вирішити завдання ор-
ганізаційного, соціально-економічного та фінансового характеру. 
Основними заходами для збереження стійкості суб’єктів господарю-
вання в секторі промисловості є поширення інновацій у їхню роботу 
й інтенсифікація діяльності саме на рівні окремих регіонів [1]. 
В. Геєць, М. Скрипниченко та С. Шумська досліджують роль макро-
економічних дисбалансів у розвитку підприємництва; науковці на 
основі аналізу європейського досвіду визначили, що характерною 
для будь-якої держави є наявність статистичного впливу динаміки 
макроекономічних показників на рівень стійкості й темпи зростання 
господарюючих суб’єктів [2]. На наш погляд, важливим у контексті 
дослідження обраної проблематики є феноменологічний підхід до 
пошуку передумов погіршення соціально-економічних показників 
розвитку України, який запропонував В. Гейц. Зокрема, у своїй на-
уковій роботі автор навів деталізований аналіз чинників, що зумов-
люють погіршення вітчизняного бізнес-клімату, а також перешко-
джають збереженню стійкості вітчизняної промисловості. На думку 
дослідника, джерелами таких тенденцій є «глобальна нестабільність, 
загострення суперечностей глобалізації та національного розвитку, 
політична й економічна турбулентність» [3]. Н. Гахович, О. Кушні-
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ренко та Л. Венгер аналізують причини й наслідки деіндустріаліза-
ції виробництва; науковці вказують на чинники, що впливають на 
бізнес-клімат в Україні, а також стимулюють структурну трансфор-
мацію промислового сектору, зміну стійкості промислових підпри-
ємств через призму глобальних технологічних викликів. Автори 
доводять, що однією з головних причин зниження стійкості вітчиз-
няної промисловості є «уповільнення і невпорядкованість інвести-
ційних та інноваційних процесів»; серед додаткових деструктивних 
чинників визнають зношення основного капіталу, відсутність фінан-
сових ресурсів для його оновлення, залежність від імпортної сиро-
вини [4, с. 217]. Ю. Кіндзерський досліджує принципи інклюзивно-
го розвитку вітчизняної промисловості в контексті відновлення 
стійкості господарюючих суб’єктів [5].

Праці наведених дослідників відображають залежність вітчизня-
ного підприємництва від динаміки економічного розвитку України 
й інвестиційних ресурсів, залучення яких в умовах низької прива-
бливості бізнес-середовища та волатильності ділового клімату усклад-
нене. Тож в умовах глобальної невизначеності, спричиненої заго-
стренням кризових явищ, виникає потреба в удосконаленні механіз-
мів підтримки стійкості промислових підприємств. Це свідчить про 
першочергову необхідність проведення поглиблених досліджень у 
напрямі оптимізації ділового клімату в Україні з урахуванням ново-
створених умов введення бізнесу, зокрема значних обмежень щодо 
соціально-економічної взаємодії та мінливості економічних процесів 
в умовах глобального карантину.

Метою статті є дослідження залежності рівня стійкості та дина-
міки розвитку промислових підприємств від показників ділового 
клімату в Україні. Для досягнення поставленої мети сформовано та 
вирішено важливі наукові й практичні завдання, зокрема:

– дослідити сутність ділового клімату як комплексної категорії, 
що впливає на стійкість промислових підприємств і визначає пер-
спективи розвитку господарюючих суб’єктів;

– проаналізувати стан ділового клімату в Україні та динаміку 
розвитку підприємств промислового сектору в контексті визначення 
взаємозалежності між показниками;

– окреслити перспективи зміцнення стійкості промислових під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток підприєм-
ницького середовища, зокрема формування сприятливого ділового 
клімату в державі, є окремим завданням, реалізація якого має бути 
передбачена та забезпечена стратегічними документами й концепці-
єю сталого соціально-економічного зростання. Так, з метою оптимі-
зувати умови господарювання в Україні ухвалено низку документів. 
Їх важливість важко переоцінити, оскільки саме вони відображають 
бачення стратегічних курсів розвитку держави, зокрема сектору під-
приємництва, і ґрунтуються не лише на амбітних цілях, а й на ре-
альних науково обґрунтованих прорахунках, що враховують глобаль-
ні тренди та внутрішній потенціал України. 

Базовим документом, у контексті роботи над підвищенням оцінки 
ділового клімату в Україні, є Національна економічна стратегія на 
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період до 2030 року (далі – Стратегія) [6]. Документ відображає як 
бачення перспектив зростання, так і передумови відсутності динамі-
зації процесів розвитку. Зокрема, з урахуванням того аспекту, що 
Україна має труднощі в раціоналізації соціально-економічних про-
цесів, узгодженості державної політики зі стратегічними Цілями [7], 
а також продуктивності праці, енергоефективності, доданої вартості 
в промисловості та в сільському господарстві, відсутність динаміч-
ного розвитку є цілком зрозумілим явищем. Відповідно, причинами 
стагнації та стабільно низької оцінки ділового клімату в державі є:

– відсутність інвестицій і дієвих механізмів залучення інвесторів 
на вітчизняний ринок;

– поступова зношеність і відсутність модернізації обладнання в 
промисловому секторі;

– повільні темпи запозичення і розвитку передових технологій та 
інновацій у виробництві [6].

Оцінка бізнес-клімату України є інтегральним показником, що 
враховує сукупність факторів, характерних для вітчизняного підпри-
ємницького середовища. З огляду на комплексність категорії, якіс-
ними характеристиками, які відображають стан ділового клімату в 
державі, є ті, що представлені на рис. 1.

Рис. 1. Сутність ділового клімату як комплексної  
економічної категорії

Джерело: розробка авторів на основі [8].

Проблеми, що існували в структурі бізнес-простору, примножи-
лися з настанням безпрецедентної пандемії COVID-19. В умовах 
карантинних обмежень відбулись такі трансформації:

– падіння сукупного світового попиту з одночасним скороченням 
виробництва в більшості країн світу. Наслідком стало критичне зни-

Це сукупність економічних, соціальних, правових умов,  
що визначають рівень економічної свободи  

щодо можливості започаткування і легкості ведення  
підприємницької діяльності

Це певний стан розвитку системи економічної, правової, 
інформаційної та іншої підтримки як на державному рівні, 

так і на рівні об’єднань підприємств

ДІЛОВИЙ КЛІМАТ У ДЕРЖАВІ

Це інвестиційна привабливість держави, що залежить  
від стабільності та справедливості національної  

податкової системи, прозорості й зручності  
механізмів реєстрації та отримання дозволів на введення 

підприємницької діяльності, а також рівня  
інноваційної активності суб’єктів господарювання
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ження цін на світових товарних ринках, зокрема «значна залежність 
промислових підприємств від світових цін на сировину, з урахуван-
ням наявної волатильності кон’юнктури світових ринків, обумовила 
залежність обсягу надходження валютних ресурсів від зовнішніх 
цінових коливань» [9];

– посилення державного регулювання внаслідок запровадження 
надзвичайного стану, додаткових санітарно-епідеміологічних норм, а 
також обмежень щодо пересування громадян і їх соціальної взаємодії;

– переорієнтація вітчизняного експорту на торгівлю сировиною;
– проблеми з логістикою та транспортуванням сировини, необхід-

ної для забезпечення виробничих потреб. Основною передумовою 
виникнення обумовленої проблеми здебільшого стали додаткові про-
тиепідеміологічні обмеження на глобальному ринку [10].

Такі тенденції унеможливили ріст привабливості вітчизняного 
бізнес-клімату. Це спричинило від’ємний рівень індексу поточного 
стану ділового середовища протягом 2018–2021 років, який щоквар-
тально визначає Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій за результатами опитувань керівників промислових 
підприємств в Україні (рис. 2). Варто зауважити, що за наслідками 
другого кварталу 2021 року ситуація щодо оцінки бізнес-клімату в 
Україні кардинально не змінилась, а показники й надалі зберігають 
від’ємну динаміку. Зокрема, індекс поточного стану ділового середо-
вища в липні 2021 року становив –0,28, що на 0,02 п.п. менше, ніж 
за результатами досліджень у першому кварталі 2021 року. Проте 
позитивним є те, що значення індексу дещо покращилось порівняно 
з показниками за другий квартал 2020 року [11].

Рис. 2. Динаміка індексу поточного стану ділового середовища,  
2018–2021 роки

Джерело: розробка авторів на основі [11].

Отже, 2019–2021 роки стали особливо складними для України з 
огляду на загострення пандемії COVID-19, підвищення волатильнос-
ті ринку та неспроможність вітчизняної промисловості протистояти 
руйнівним тенденціям, що виникли в результаті глобальної еконо-
мічної кризи. Проте прагнення підприємств відновити ділову актив-
ність є сильнішим за наявні соціально-економічні перешкоди, а тому 
рівень стійкості господарюючих суб’єктів можна охарактеризувати 
як потенціально спроможний до зміцнення. Відновлення активності 
на теренах вітчизняного ринку відбувається в умовах двох супе-
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речливих тенденцій: зменшення невизначеності, з одного боку, але 
погіршення як оцінки ділового середовища, так й очікувань щодо 
майбутніх змін середовища – з іншого. Вагоме значення в структурі 
управління діловим кліматом України відіграє політика Уряду, що 
є недостатньо функціональною в тих умовах, які склались у держа-
ві впродовж трьох останніх років. Беззаперечним є факт наявності 
руйнівного впливу пандемії COVID-19 і жорстких карантинних об-
межень, які посідають ключові позиції в структурі перешкод розви-
тку виробництва.

За таких обставин вітчизняний промисловий сектор не може ди-
намічно розвиватись. В умовах подальшої відсутності стратегічного 
плану щодо оптимізації ділового клімату в державі, дієвої регуля-
торної політики й ефективних реформаційних заходів стійкість гос-
подарюючих суб’єктів знизиться до критичного рівня. Показники 
діяльності підприємств агропромислового комплексу, а саме індекси 
промислової продукції впродовж 2018–2020 років, відображено на 
рис. 3.

Рис. 3. Динаміка індексів промислової продукції, 2018–2020 роки
Джерело: розробка авторів на основі [12].

Як відображено на рис. 3, індекс промислової продукції 2020 року 
знизився на 4,0% порівняно з відповідним періодом 2019 року та на 
7,3% – порівняно з показниками 2018 року. Отже, беззаперечним є 
факт існування значної залежності стійкості промислових підпри-
ємств від трансформацій у діловому кліматі держави. Інститут еко-
номічних досліджень та політичних консультацій визначив, що ві-
тчизняний бізнес змушений працювати в умовах значних протиріч. 
Основними перешкодами для зростання бізнесу організацій названо 
такі: низький попит, проблеми ліквідності, податковий тягар, висо-
кий конкурентний тиск, брак сировини, несприятливий регуляторний 
клімат, надмірний регуляторний тиск, невиправдані зміни в законо-
давстві, корупція, відсталі технології, відсотки ставок кредитів, брак 
висококваліфікованих працівників, нестабільна політична ситуація, 
ускладнений доступ до позик, брак виробничих потужностей, а також 
проблеми з енергозабезпеченням [11]. За результатами другого квар-
талу 2021 року критерій несприятливості регуляторного клімату 
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опинився на 6-й сходинці в рейтингу перешкод; значення показника 
досягнуло вищої позначки (36,8%), аніж рівень регуляторного тиску 
(25,5%), несприятливості змін в економічному законодавстві (20,1%) 
і навіть корупції (15,0%) (рис. 4).

Рис. 4. Фактори зниження стійкості промислових підприємств,  
результати дослідження за другий квартал 2021 року

Джерело: розробка авторів на основі [11].

Відповідно, механізм управління стійкістю промислових підпри-
ємств, в умовах стабільно низької оцінки ділового клімату держави, 
має враховувати реалізацію важливих заходів, пов’язаних із:

1) створенням стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну про-
мислову продукцію;

2) забезпеченням інтеграції українського промислового сектору 
до глобальних ланцюгів вартості, створенням умов для розширення 
експорту промислової продукції;

3) посиленням конкурентоспроможності виробленої в Україні про-
мислової продукції, зокрема шляхом поширення інновацій у вироб-
ництво, а також впровадження ресурcо- й енергоефективних техно-
логій;

4) створенням нових виробничих потужностей шляхом стимулю-
вання інноваційної діяльності підприємств в усіх регіонах країни з 
використанням конкурентних переваг кожного з них [6].

Висновки. У результаті дослідження визначено, що бізнес-клімат 
є комплексною категорією, що містить значну кількість критеріїв, 
які або стимулюють зростання господарської діяльності, або ж стри-
мують, що характерно для України впродовж трьох досліджуваних 
років. Визначено, що у 2018–2020 роках існувала стійка залежність 
між погіршенням показників результативності роботи промислових 
підприємств і зниженням оцінки ділового клімату в державі. Цілком 
передбачуваною є така негативна динаміка в умовах кризи, джерелом 
якої стала пандемія COVID-19. Політика Уряду повинна бути зміне-
ною за наявних умов господарювання. А тому з метою зміцнення 
стійкості підприємств агропромислового комплексу доцільною є на-
гальна реалізація заходів, окреслених у роботі (зокрема стимулю-
вання внутрішнього попиту, посилення конкурентоспроможності 
виробленої в Україні промислової продукції, забезпечення інтеграції 
українського промислового сектору до глобальних ланцюгів вартості, 
а також динамізація процесів розвитку інновацій у промисловості).
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ 
ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мета статті – дослідити організацію та методику аудиту розрахунків за ви-
платами працівникам на підприємстві. Методологія передбачає використання 
таких методів: спостереження, аналізу та синтезу, монографічного й узагаль-
нення. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні організації та методи-
ки аудиту розрахунків за виплатами працівникам, що дасть змогу об’єктивно 
оцінювати рівень цих виплат у загальних витратах підприємства, перевіряти 
правильність формування виплат працівників згідно з чинним законодавством 
на підприємствах. Висновки. У сучасних умовах господарювання облік розра-
хунків за виплатами працівникам потребує постійного контролю та вдоскона-
лення. Будь-який хибний запис, помилка в розрахунках, відсутність докумен-
тації, неправильний підхід до формування заробітної плати, щодо інших виплат 
можуть не тільки стати причиною проблем з нарахування заробітної плати й 
інших виплат працівникам, але й призвести до необ’єктивного відображення 
інших економічних показників підприємства. Саме тому важливим є аудит роз-
рахунків за виплатами працівникам на підприємстві. 
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розрахунків за виплатами.
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Аудит расчетов по выплатам работникам на предприятии

Цель статьи – исследовать организацию и методику аудита расчетов по 
выплатам работникам на предприятии. Методология предполагает использование 
таких методов: наблюдения, анализа и синтеза, монографического и обобщения. 
Научная новизна работы заключается в усовершенствовании организации и 
методики аудита расчетов по выплатам работникам, что позволит объективно 
оценивать уровень данных выплат в общих затратах предприятия, проверять 
правильность формирования выплат работников согласно действующему зако-
нодательству на предприятиях. Выводы. В современных условиях бизнеса учет 
расчетов по выплатам работникам требует постоянного контроля и усовершен-
ствования. Любая неправильная запись, ошибка в расчетах, отсутствие доку-
ментации, неправильный подход к формированию заработной платы, по другим 
выплатам может не только стать причиной проблем по начислению заработной 
платы и других выплат работникам, но и привести к неправильному отражению 
других экономических показателей предприятия. Именно поэтому важен аудит 
расчетов по выплатам работникам на предприятии.

Ключевые слова: аудит; выплаты работникам, заработная плата, аудит 
расчетов по выплатам.
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Audit of calculations for payments to employees at the enterprise

The purpose of the article is to study the organization and methodology of 
audit of payments to employees at the enterprise. The methodology consists in the 
use of the following methods: method of observation, methods of analysis and 
synthesis, monographic method, method of generalization. The scientific novelty 
of the work is to improve the organization and methodology of audit of payments 
to employees, which will objectively evaluate the level of these payments in the 
total costs of the enterprise, to verify the correctness of the formation of employee 
benefits under current legislation at enterprises. Conclusions. In modern business 
conditions, accounting of payments to employees of constant control and 
improvement. Any incorrect entry, error in calculations, lack of documentation, 
incorrect approach to the formation of wages, other payments can cause not only 
problems with the calculation of wages and other payments to employees, but also 
lead to incorrect reflection of other economic indicators of the enterprise. Audit 
of employee benefits usually takes up a significant portion of the audit, as this 
area of   accounting is quite specific and requires the auditor to pay more attention 
and concentration. However, it should be noted that there is no single approach 
to the organization and methodology of the audit, namely: experts suggest 



175Аудит розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві

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
7

considering the audit of payments as a list of issues to be investigated. The lack 
of a systematic approach to the audit of payment settlements makes it impossible 
to consider this process comprehensively, in accordance with a clearly defined 
purpose and objectives of the audit. Payments, as the object of the audit, need 
special attention because it is a time-consuming and voluminous stage, during 
which it is impossible to conduct a continuous audit. At the enterprises with a 
significant number of employees, it is almost impossible to verify salary transactions 
in a continuous manner in the short period of time allotted for the for the 
conduction of audit. That is why the audit mainly uses a selective method of 
checking documents and transactions on salary, which is justified and appropriate, 
although not sufficiently developed. That is why audit the calculations of payments 
to employees at the enterprise is important.

Keywords: audit, payments to employees, salary, audit of payment settlements.

Актуальність теми дослідження. В умовах євроінтеграційних 
прагнень України дедалі більшої уваги приділяють оплаті праці, що 
залежить уже не тільки від результатів праці працівників, але й від 
ефективності діяльності виробничих підрозділів підприємств.

Оплата праці – це заробіток, розрахований зазвичай у грошовому 
вираженні, який за трудовими договорами підприємство виплачує 
за виконану роботу чи надані послуги. Заробітна плата працівників 
відіграє важливу роль у формуванні собівартості продукції та відпо-
відно суттєво впливає на визначення фінансового результату підпри-
ємства.

У процесі проведення аудиторської перевірки розрахунків за ви-
платами можна встановити достовірність інформації, відображену у 
фінансовій звітності підприємства, обліку та первинних документах 
з питань дотримання чинного законодавства та порядку розрахунків 
за виплатами, а також оцінити інформаційне забезпечення обліку 
розрахунків за виплатами працівникам, їх відповідність чинним 
нормативно-правовим актам тощо. Метою аудиту розрахунків за ви-
платами є висловлення аудитором незалежної думки про правильність 
нарахування заробітної плати на основі зібраних аудиторських до-
казів, про повноту та своєчасність відображення інформації в облі-
кових регістрах, фінансовій та управлінській звітності підприємства, 
про правильність ведення обліку інших виплат працівникам згідно 
з чинним законодавством.

Вагомий внесок у дослідження аудиту розрахунків за виплатами 
працівникам здійснили такі вчені: Н. О. Парчинська, Ю. М. Матяш, 
О. С. Пирожок, Ю. В. Мельник, Н. В. Вітвицька, О. Г. Чепець, 
І. Ю. Кінебас та ін. Але деякі питання щодо організації та методи-
ки аудиту розрахунків за виплатами потребують подальшого вивчен-
ня та вдосконалення. 

Мета статті полягає в дослідженні організації та методики ауди-
ту розрахунків за виплатами, а також у виявленні типових порушень 
у розрахунках за виплатами в процесі аудиторської перевірки.

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата – це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує праців-
никові за виконану ним роботу [1]. 
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Необхідно постійно слідкувати за змінами в прожитковому міні-
мумі та мінімальній заробітній платі, оскільки від цих величин за-
лежать розмір податкової соціальної пільги при утриманні податку 
з доходів фізичних осіб, розмір доходу, до якого застосовують по-
даткову соціальну пільгу, розмір єдиного соціального внеску.

Процес ведення обліку розрахунків за виплатами є досить трудо-
містким, крім того, оплата праці – одна з найважливіших складових 
системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому вести облік 
розрахунків за виплатами потрібно своєчасно та обов’язково відпо-
відно до чинного законодавства. Підвищення продуктивності праці, 
результатів діяльності, ефективності стратегічного планування ді-
яльності можливе лише за умови правильно сформованої системи 
нарахування оплати праці та її контролю.

На підприємствах облік чисельності працівників, їх заробітної 
плати є документальним, достовірним і здійснюється в усіх сферах 
господарювання. Працівники реалізують право на працю шляхом 
укладання трудового договору на підприємстві, згідно з чинним за-
конодавством, конкретизуючи свої права та обов’язки, а також опла-
ту праці, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку 
тощо. У зв’язку з цим на підприємствах необхідно правильно фор-
мувати систему бухгалтерського обліку праці та її оплати. 

Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку ро-
бочого часу. Облік відпрацьованого часу ведуть у годинах або днях. 
Винагорода за працю складається з основної і додаткової заробітної 
плати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат [2].

Для того щоб ефективно функціонувала система бухгалтерського 
обліку праці та її оплати, необхідно своєчасно здійснювати контроль 
за чисельністю персоналу та використанням робочого часу; переві-
ряти правильність документального оформлення виробітку праців-
ників; своєчасно нараховувати заробітну плату та додаткові виплати; 
вчасно утримувати суми податків і перераховувати їх до бюджету; 
здійснювати розподіл заробітної плати за об’єктами калькулювання; 
сформувати систему управлінської звітності щодо розрахунків за ви-
платами працівникам.

Для ефективного функціонування системи обліку та внутрішньо-
го контролю необхідно формувати такі основні показники праці та 
заробітної плати, як: чисельність працівників, їх професії, кваліфі-
кація, витрати робочого часу у людино-годинах, людино-днях, кіль-
кість виготовленої продукції, наданих послуг, розмір фонду оплати 
праці за категоріями працівників, видами нарахувань, нарахування 
премій, відпускних, розмір відрахувань тощо [3].

У процесі аудиту розрахунків за виплатами перевіряють: трудову 
дисципліну та дотримання трудового законодавства, політику опла-
ти праці і її стимулювання, систему внутрішнього контролю опера-
цій з оплати праці, первинні документи з обліку праці та її оплати, 
зобов’язання з оплати праці, рахунки за заробітною платою (раху-
нок 66), розрахунки з податку на доходи фізичних осіб (рахунок 64) 
і за страхуванням (рахунок 65), витрати з оплати праці (рахунки 23, 
91, 92, 93, 94), відрахування на соціальні заходи (рахунки 23, 91, 
92, 93, 94). 
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Аудит розрахунків за виплатами працівникам передбачає: пере-
вірку обліку особового складу працівників підприємства; перевірку 
правильності документального оформлення розрахунків з оплати 
праці; перевірку правильності нарахування основної, додаткової за-
робітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат; 
перевірку правильності розрахунку середньої заробітної плати; пере-
вірку обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівар-
тість продукції або на витрати операційної діяльності, не включені 
до собівартості реалізованої продукції; перевірку правильності роз-
поділу витрат на оплату праці між видами готової продукції (вико-
наних робіт, наданих послуг) і по звітних періодах; перевірку своє-
часності розрахунків з працівниками з оплати праці; перевірку 
правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань із за-
робітної плати, своєчасність їх сплати відповідним органам; пере-
вірку стану обліку розрахунків з працівниками з оплати праці; пере-
вірку своєчасності виплати заробітної плати тощо [4].

При проведенні аудиту розрахунків за виплатами зазвичай вико-
ристовують вибірковий метод, визначають наявні та можливі ризики 
підприємства й прогнозують шляхи їх запобігання та уникнення. 

До типових порушень при аудиті розрахунків за виплатами пра-
цівникам відносять: неведення табелів обліку робочого часу, вклю-
чення до відомостей підставних осіб, завищення суми «Разом до 
виплати», неповне нарахування та утримання авансів, неправильне 
визначення обсягів виконаних робіт, неправильний розрахунок по-
датку на доходи фізичних осіб, помилковий розрахунок єдиного со-
ціального внеску, неправильне застосування тарифних ставок [5].

За недотримання чинного законодавства при виявленні порушень 
в обліку розрахунків за виплатами відповідальних осіб можуть при-
тягнути до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кри-
мінальної відповідальності.

Законодавство з питань розрахунків за виплатами працівникам в 
Україні постійно зазнає змін і для того, щоб уникнути порушень, 
бухгалтер має постійно моніторити нормативно-правові акти не тіль-
ки з питань розподілу заробітної плати, але й прав працездатних 
громадян. 

Для ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку 
та внутрішнього контролю, зокрема в частині розрахунків за випла-
тами працівникам, доцільно створити відділ внутрішнього аудиту. 
Цей відділ для забезпечення достовірності й оперативності інформа-
ції повинен бути організаційно та функціонально автономним. Струк-
тура відділу буде залежати від потреб і розміру підприємства. Про-
ведення внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами працівникам 
дасть змогу своєчасно виявляти й усувати типові порушення в цій 
частині обліку. Для ефективного проведення внутрішнього аудиту 
необхідно: розглянути інформаційне забезпечення внутрішнього ау-
диту розрахунків за виплатами; визначити технологію проведення 
внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами; виокремити необ-
хідні аудиторські методи й процедури щодо розрахунків за виплата-
ми; оптимізувати наявні моделі щодо розрахунків за виплатами 
працівникам на підприємстві. 
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Основні шляхи вдосконалення аудиту розрахунків за виплатами 
працівникам продемонстровано на рис. 1. 

Рис. 1. Шляхи вдосконалення аудиту розрахунків за виплатами
Джерело: розробка авторів на основі [6].

Отже, проведення аудиту щодо розрахунків за виплатами праців-
никам в умовах становлення ринкової економіки потребує постійного 
вдосконалення. Якість такого аудиту безпосередньо залежить від пра-
вильного відображення показників бухгалтерського обліку щодо роз-
рахунків за виплатами працівникам на підприємстві. За допомогою 
внутрішнього аудиту щодо розрахунків за виплатами можна запобіг-
ти типовим порушенням, уникнути економічних і правових наслідків 
та підвищити ефективність функціонування підприємства загалом.
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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) (Shmorgun L., Borzunov V. (2021) Nauchnoe osmyslenie paradigmy 
ustojchivogo razvitiya Ukrainy. Problemy innovacionno-invistacionnogo 
razvitiya, no. 26, рр. 4759. Аvailableat: https://nonproblem.net/
article/26-2021-5/ (accessed 10 november 2021) (in Ukraine).

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 після 
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 назву 
(друкують над таблицею по центру напівжирним шрифтом). Ілюстрації 
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).

Інші вимоги щодо оформлення статті можна знайти за посилан-
ням: https://nonproblem.net/authors/
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