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ПІСЛЯВОЄННЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ, МОЖЛИВОСТІ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Мета статті полягає в розробці практичних і науково-методичних рекомен-

дацій з оптимального й швидкого відновлення соціально-економічного середови-
ща України в післявоєнний час, з урахуванням відповідних ресурсів і можли-
востей. 

Методологія дослідження передбачає: історичні, системно-структурні та 
порівняльні дослідження (для розуміння успішного досвіду відновлення після 
війни); монографічний аналіз (при дослідженні застосування різних ефективних 
заходів для швидкого відновлення після війни соціально-економічної сфери); 
статистично-економічний аналіз (при здійсненні оцінки втрат від військових 
дій, при формуванні вартості стійкого й ефективного відновлення економіки, 
при розгляді стратегії відновлення на різних рівнях: оптимальному, мінімаль-
ному, розширеному). 

Наукова новизна. Виявлено, що стан і швидкість відновлення вітчизняної 
соціально-економічної сфери суттєво залежить від підготовлених завчасно між-
народних і вітчизняних інститутів, а також від форми фінансування віднов-
лення та розміру такого фінансування. Доведено, що лише технічна безпово-
ротна допомога, репарації, передача заарештованих активів агресора, грантові 
й інші некредитні кошти разом з чіткими діями щодо відновлення інфраструк-
тури закладуть в Україні фундамент оновленої економіки й зможуть швидко 
повернути переважну більшість населення до постійних місць проживання і 
роботи. Світова спільнота, міжнародні організації, провідні країни світу та їхні 
політичні лідери на теперішній час повністю підтримують Україну – і цією 
можливістю необхідно скористатися. Але відзначено й суттєві ризики втрати 
кадрового, промислового, технологічного, інфраструктурного та науково-тех-
нічного вітчизняного потенціалу без упровадження стратегії швидкого оновлен-
ня та інфраструктурної відбудови на засадах інституційної спроможності. За-
пропоновано для успішного відновлення та інтеграції України до ЄС завчасно 
створити відповідне комплексне законодавче, інституційне, дипломатичне й 
фінансово-інвестиційне забезпечення з відповідними стратегічними пріоритета-
ми. 
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Висновки. Наявні виклики для України (суттєві втрати від руйнувань і 
людських жертв) є екзистенційними й надскладними, а тому подолати їх мож-
на лише комплексно та в міжнародному партнерстві, відповідно до стратегії, 
що враховує ресурси та можливості. Для цього в Україні вже на етапі війни 
необхідно комплексно закладати фундамент нових інститутів і дієвих механіз-
мів для швидкого відродження соціально-економічної сфери та якісно більш 
пристосованої до сучасних викликів соціальної ринкової економіки.

Ключові слова: післявоєнне соціально-економічне відновлення, відродження 
ринкової економіки після війни, ефективні механізми відновлення економіки 
після війни, світова економіка і її відновлення після військових конфліктів.

Yevhen Redzyuk 
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor, Senior Researcher 
international financial research sector,  
SI «Institute of Economics and Forecasting» 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Post-war socio-economic restoration of Ukraine:  
background, opportunities and prospects

The goal of this article is to develop practical and scientific methodological 
recommendations for the optimal and rapid restoration of the socio-economic 
environment of Ukraine in the post-war period, taking into account the relevant 
resources and opportunities. 

Research methodology includes: historical, system-structural and comparative 
studies (to understand the successful experience of reconstruction after the war); 
monographic analysis (when studying the application of various effective measures 
for the rapid recovery of the socio-economic sphere after the war); statistical and 
economic analysis (when assessing losses from military operations, when forming 
the cost of a sustainable and effective renewal of the economy, when considering 
the strategy of post-war revival at different levels: optimal, minimal, extended). 

Scientific novelty – it was revealed, that the state and speed of restoration of 
the domestic socio-economic sphere significantly depends on international and 
domestic institutions prepared in advance, as well as on the form of financing for 
restoration and the amount of such financing. It has been proven that only technical 
non-refundable assistance, reparations, the transfer of the seized assets of the 
aggressor, grants and other non-loan funds, together with clear actions to restore 
infrastructure, will lay the foundation for a renewed economy in Ukraine and will 
be able to quickly return the vast majority of the population to permanent places 
of residence and work. The world community, international organizations, leading 
countries of the world and their political leaders currently fully support Ukraine 
and this opportunity must be seized. Nevertheless, there are also significant risks 
of loss of personnel, industrial, technological, infrastructural and scientific and 
technical domestic potential without the implementation of a strategy for rapid 
renewal and infrastructure recovery based on institutional coherence and efficiency. 
Author proposed to create in advance a comprehensive legislative, institutional, 
diplomatic, financial and investment support with appropriate strategic priorities 
for the successful restoration and integration of Ukraine into the EU. 

Conclusions. The existing challenges for Ukraine (significant losses from 
destruction and human casualties) are existential and extremely complex. 
Therefore, they can only be overcome in a comprehensive manner and in 
international partnership, having strategically calculated resources and 
opportunities. For this, in Ukraine, already at the stage of the war, it is necessary 
to lay the foundation for new institutions and effective mechanisms for the rapid 
revival of the socio-economic sphere and a social market economy that is 
qualitatively more adapted to modern challenges.

Key words: post-war socio-economic recovery, the revival of a market economy 
after the war, effective mechanisms for economic recovery after the war, the world 
economy and recovery from military conflicts.
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Послевоенное социально-экономическое восстановление Украины: 
предпосылки, возможности и перспективы

Цель статьи состоит в разработке практических и научно-методических ре-
комендаций по оптимальному и быстрому восстановлению социально-эконо-
мической среды Украины в послевоенное время, с учетом соответствующих 
ресурсов и возможностей. 

Методология исследования включает: исторические, системно-структурные 
и сравнительные исследования (для понимания успешного опыта восстановления 
после войны); монографический анализ (при исследовании применения различных 
эффективных мер по быстрому восстановлению после войны социально-
экономической сферы); статистически-экономический анализ (при осуществлении 
оценки потерь от военных действий, при формировании стоимости устойчивого 
и эффективного обновления экономики, при рассмотрении стратегии послевоен-
ного возрождения на разных уровнях: оптимальном, минимальном, расширенном). 

Научная новизна. Выявлено, что состояние и скорость восстановления оте-
чественной социально-экономической сферы существенно зависит от заранее 
подготовленных международных и отечественных институтов, а также от формы 
финансирования восстановления и размера такого финансирования. Доказано, 
что только техническая безвозвратная помощь, репарации, передача арестованных 
активов агрессора, грантовые и другие не кредитные средства вместе с четкими 
действиями по восстановлению инфраструктуры заложат в Украине фундамент 
обновленной экономики и смогут быстро вернуть подавляющее большинство 
населения к постоянным местам проживания и работы. Мировое сообщество, 
международные организации, ведущие страны мира и их политические лидеры 
на данный момент полностью поддерживают Украину – и этой возможностью 
необходимо воспользоваться. Но отмечаются и существенные риски потери ка-
дрового, промышленного, технологического, инфраструктурного и научно-тех-
нического отечественного потенциала без внедрения стратегии быстрого обнов-
ления и инфраструктурного восстановления на основе институционной слажен-
ности и эффективности. Предложено для успешного восстановления и 
интеграции Украины в ЕС заблаговременно создать комплексное законодатель-
ное, институциональное, дипломатическое и финансово-инвестиционное обеспе-
чение с соответствующими стратегическими приоритетами. 

Выводы. Существующие вызовы для Украины (значительные потери от раз-
рушений и человеческих жертв) являются экзистенциальными и сверхсложными, 
поэтому преодолеть их можно только комплексно и в международном партнер-
стве, соответственно со стратегией, которая учитывает ресурсы и возможности. 
Для этого в Украине уже на этапе войны необходимо закладывать фундамент 
новых институтов и действенных механизмов для быстрого возрождения 
социально-экономической сферы и качественно более приспособленной к 
современным вызовам социальной рыночной экономики.

Ключевые слова: послевоенное социально-экономическое восстановление, 
возрождение рыночной экономики после войны, эффективные механизмы вос-
становления экономики после войны, мировая экономика и восстановление 
после военных конфликтов.

Постановка проблеми. Історично складні відносини між Україною 
та Російською Федерацією (РФ) обумовлені значною мірою імпер-
ськими амбіціями керівництва РФ і несприйняттям України як не-
залежної та суверенної держави. По суті війна між Україною і РФ 
розгорілась ще на початку 2000-х років, коли Кремль поступово й 
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системно активізував недружні, а інколи й агресивні дії гібридної 
форми (економічні, дипломатичні, інформаційно-диверсійні, прово-
кації на кордоні тощо). З 2014 року РФ перейшла до відкритих 
військових дій, анексувавши Крим і задіявши власні воєнізовані 
проксіформування на частині території Луганської і Донецької об-
ластей України. У лютому 2022 року агресія РФ щодо України пере-
йшла у відкриту масштабну форму майже по всій території України, 
намагаючись повністю знищити військовий і соціально-економічний 
потенціал нашої держави. Незважаючи на абсолютно різний ступінь 
матеріально-технічного забезпечення військ, українці активно й 
успішно борються за свою незалежність, і все більша кількість кра-
їн світу в цій боротьбі підтримує нас. Виснажлива та безкомпроміс-
на боротьба між Україною та РФ триває не тільки у військовій 
площині, але й на дипломатичному, економічному, інформаційному 
фронтах. У цьому аспекті, крім перемоги на воєнній арені, Україна 
потребує також економічної перемоги, швидкого й осмисленого від-
новлення соціально-економічної сфери, а також повернення до впев-
неного та заможного життя. Тому аналіз успішного досвіду віднов-
лення після війни, виявлення ефективних заходів для швидкого й 
комплексного відродження соціально-економічної сфери є актуальним 
та необхідним для подальшого існування і розвитку України як не-
залежної та самодостатньої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонуван-
ня економіки в умовах військових дій та економічного відновлення 
після війни порушувала низка державних діячів і вчених: Т. Богдан, 
О. Борзенко, А. Гальчинський, В. Горбулін, В. Геєць, Дж. К. Маршалл, 
Г. Моргентау, С. Пирожков, Дж. Стігліц та ін. Їх внесок є значимим, 
але посталі виклики перед Україною, динамічні зміни у світі щодо 
нашої держави, масштабність проблем відновлення України потребу-
ють більш чіткого та структурного осмислення, оновлених пропозицій 
і підходів, які б доповнили та розширили відповідні знання, надали 
практичні рекомендації для реформування і відновлення соціально-
економічної сфери України у воєнний і післявоєнний періоди.

Мета статті – дослідження успішного досвіду відновлення після 
війни, виявлення ефективних заходів для швидкого й комплексного 
відновлення соціально-економічної сфери з подальшим формуванням 
стратегії, з пропозицією дієвих механізмів та інструментів, направ-
лених на створення нової економіки, пристосованої до сучасних ви-
кликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 24 лютого 2022 року 
почалась повномасштабна й нічим не спровокована, варварська вій-
ськова агресія РФ проти України. Станом на кінець квітня 2022 року 
в нашій країні масштаби руйнувань вже катастрофічні, а кількість 
жертв досягла десятків тисяч. Крім того, за підрахунками експертів, 
свої домівки в Україні покинули приблизно 12 млн осіб, з них понад 
4,5 млн осіб виїхали за кордон. 39% українців станом на кінець 
квітня 2022 року, які мали роботу до війни, досі не працюють. Еко-
номічні втрати від цієї війни для України колосальні, за різними 
оцінками експертів – від 600 млрд дол. до 1,5 трлн дол. США. Цьо-
го року очікують, що ВВП України знизиться приблизно на 30–50%. 
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До того ж, інфраструктура та територія майже всієї України суттє-
во постраждали, а деякі області: Донецька, Луганська, Харківська, 
Херсонська – потребуватимуть повного інфраструктурного відновлен-
ня від військових дій. Трохи менше постраждали від війни Черні-
гівська, Сумська, Запорізька, Миколаївська і Київська області. 
Жорстокі та нічим не зумовлені обстріли й бомбардування по всій 
Україні житлових масивів, підприємств, інфраструктурних об’єктів 
кожен день суттєво збільшують втрати та страждання мільйонів 
українців [1–3].

Колосальний масштаб жертв і руйнувань в Україні, спричинений 
агресією Кремля, ставить перед вітчизняною економікою і населен-
ням суттєві виклики. Цілісний опір громадянського суспільства 
разом з військово-силовим блоком України, значна міжнародна під-
тримка та поступово запроваджувані санкції дають надію на те, що 
агресія РФ буде подолана й наша країна, незважаючи на складні 
обставини, здобуде перемогу. Але, однозначно, втрати кадрового, 
промислового, технологічного, інфраструктурного й науково-техніч-
ного вітчизняного потенціалу для України вже є значними, що спо-
нукає використовувати найбільш оптимальні, стратегічно правильно 
вивірені заходи для відновлення вітчизняного соціально-економічно-
го середовища.

У контексті системного, заможного та конкурентного соціально-
економічного розвитку нашої країни поруч з агресивним сусідом 
можна виділити, на наш погляд, концепцію, яку запропонував 
В. Горбулін у праці «Як перемогти Росію у війні майбутнього» (до 
речі, вона була написана за рік до повномасштабного вторгнення 
РФ): «Для успішного конструювання майбутнього, для його напо-
легливого та впевненого формування замість реагування на події з 
позиції слабшого нам необхідно щось надзвичайне. Тобто створення 
арсеналу протидії агресивним діям РФ. Завдання інтелектуальної 
еліти України – не лише сформувати образ майбутнього, а й ретель-
но підготувати інструментарій для зустрічі з ним, взяти на себе 
функцію архітектора свого часу. Має бути результативне стримуван-
ня агресивних дій. Для цього необхідне відродження та зростання 
оборонного потенціалу країни, створення і розвиток в Україні аси-
метричного арсеналу стримування російської чи будь-якої іншої по-
тенційної агресії, що містить у собі: розвиток і пріоритетність ін-
формаційно-розвідувального забезпечення, посилення та інтелектуа-
лізацію органів контррозвідки і сил спеціальних операцій, 
оперативне переозброєння збройних сил України з акцентом на су-
часні технології». Автор наполягає, що виживання України як су-
веренної держави пов’язане з інноваційно-промисловим відроджен-
ням, з посиленням інтелектуалізації суспільства, з відмовою від 
«ручного управління» державними підприємствами та переходом до 
системи суспільно-приватного партнерства. Крім того, політична 
еліта має бути відповідальною, інтелектуальною, стратегічно мисля-
чою, а не клептократичною та олігархічно орієнтованою [4].

Комплексною і науково обґрунтованою концепцією сталого соці-
ально-економічного розвитку України є також і довоєнна наукова 
доповідь «Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності» 
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С. Пірожкова й інших співавторів (2020). На наш погляд, пропо-
зиції з цієї доповіді є доцільними й під час екзистенційної війни 
2022 року України проти РФ, найбільш значимими вважаємо такі 
тези: «В Україні необхідно актуалізувати інноваційну гуманістичну 
суб’єктність, яка здатна вивести нашу країну на рівень продукуван-
ня цікавих і цінних ідей для глобалізованого світу та їх технологіч-
ного й економічного втілення, актуального та прийнятного для 
цього світу [5, 23]. Інноваційність суспільства надає цивілізаційній 
суб’єктності силу й формує економічний, духовно-культурний і по-
літичний потенціал [5, 27].

Олігархічний неофеодалізм як внутрішня загроза для національ-
ної безпеки та суб’єктності України притягує зовнішню загрозу у 
вигляді імперського федералізму, який знову й знову прагнуть 
«прищепити» українській державності [5, 32–33]. Набуття цивілі-
заційної суб’єктності будь-якою країною у ХХІ столітті потребує 
атмосфери соціальної злагоди, справедливості й суспільної довіри, 
що неможливо без подолання бідності й розриву між багатими та 
незаможними [5, 44]. Лише в єдності громадянського суспільства 
з державою можлива справжня цивілізаційна суб’єктність у сучас-
ному світі [5, 58]. 

Досвід років незалежності України засвідчує, що надійний захист 
ідентичності та стабільний розвиток власної культури можливий 
лише при достатньому гарантуванні безпеки, що можна реалізувати 
лише при наявності міцної та сильної держави. Міць держави забез-
печує один з базових системоутворювальних інститутів – армія із 
сучасними збройними силами, а силу – легітимність, підтримка з 
боку добре структурованого громадянського суспільства та волонтер-
ського руху, котрі складаються зі свідомих та активних громадян, 
які відчувають безпосередній зв’язок з нагальними потребами влас-
ної держави. Для завершення реформ, що можуть прискорити висо-
котехнологічний економічний розвиток в Україні, має сформуватися 
певна критична кількість компетентних активних громадян, що 
об’єднані спільними цінностями й здатні реалізувати модернізаційні 
проєкти. Крім того, уряду України необхідно ухвалити та реалізу-
вати соціально-економічну програму, спрямовану на підвищення 
якості життя людини, зокрема індексу людського розвитку [5, 63].

Повноцінне відновлення суб’єктності України має забезпечувати 
інтелектуально якісна національна еліта та розвинуте громадянське 
суспільство.

Політичні рішення в умовах незбалансованої, енергетично та 
технологічно залежної економіки, нереформованої соціальної сфери, 
внутрішньополітичної нестабільності реалізуються вкрай важко 
[5, 279].

Посилення суб’єктності України значною мірою пов’язане з необ-
хідністю усвідомлення ефективного використання наявних ресурсів: 
промислово-індустріального й наукового потенціалу; унікального 
географічного розташування, що створює сприятливі умови для роз-
міщення виробництв, орієнтованих на ринки як ЄС, так і країн 
азійського регіону; сировинної бази; запасів чорнозему й потенційних 
можливостей виходу на позиції одного з аграрних лідерів сучасного 
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світу; потужного людського капіталу, резерву освіченої трудової сили, 
системи підготовки професійних кадрів [5, 280].

Причини втрати суб’єктності Україною перебувають у площині 
нездатності вітчизняних бізнес-еліт здійснити технологічну модерні-
зацію та інноваційне прискорення, забезпечити зростання ВВП й 
добробут населення. Україні слід значно прискоритися, з тим щоби 
й пройти IV-й та опинитися хоча б у V-му технологічному укладі, 
котрий спирається на досягнення в галузі мікроелектроніки, інфор-
матики, біотехнології, генної інженерії, нових видів енергії та ма-
теріалів тощо. Кластерами економічного зростання української еко-
номіки можуть стати ІТ-технології, ІТ-бізнес, розбудова інфраструк-
тури, будівельна галузь, туризм, розвиток «зеленої» енергетики, 
вирощування органічної продукції та інші сфери високотехнологічної 
продукції [5, 285–287].

Успіх України визначатиметься волею політичної, економічної та 
інтелектуальної еліти, а головне, волею самого суспільства, його 
бажанням або небажанням змінити себе, набути тих психологічних 
рис, які є запорукою соціально-економічного, духовного й політич-
ного прогресу [5, 323].

Тобто на основі цього дослідження в Україні запропоновано фор-
мувати відкрите, інноваційне суспільство з інклюзивними інститу-
тами, з наявністю значної кількості пасіонаріїв серед населення та 
відповідальною, демократичною політичною елітою, яка контролю-
ватиме державні інституції на благо всього суспільства. У таких 
умовах створюються довгострокові основи для стійкого й безпечного 
соціально-економічного розвитку України із включенням її в гло-
бальну економіку як конкурентоспроможної, самодостатньої і здатної 
досягати власних суб’єктних цілей у світі.

Відзначимо, що під час повномасштабного російського вторгнен-
ня в Україну 2022 року триває активна дискусія щодо відбудови 
економіки нашої держави. Так, Т. Богдан пропонує швидке віднов-
лення за рахунок грантів, технічної та інфраструктурної допомоги, 
врахувавши позитивний досвід: 1) Плану Маршалла (1948–1953), 
коли 91% допомоги надавали у формі грантів; 2) Боснії і Герцего-
вини (1996–2004) – 82% міжнародної допомоги здійснювали через 
грантове фінансування. Крім того, у 1985–2015 роках 20 країн із 
35, у яких були збройні конфлікти, отримували допомогу з трастових 
фондів на безвідшкодовній основі.

Грантовий характер фінансування відбудови соціально-економіч-
ної сфери України, на відміну від кредитного, дає змогу уникнути 
боргової кризи та підтримати паростки економічного зростання в 
Україні. Так, навантаження вітчизняного державного боргу вже за-
раз стає непомірним: на рівні 85% ВВП за прогнозом на кінець 
2022 року, а формування нових боргових зобов’язань в умовах війни 
значно посилить борговий «зашморг» і створить суттєві перешкоди 
для швидкого соціально-економічного відновлення України. Було б 
доцільним і звільнення від кабальних умов за ВВП-варантами, уго-
ду щодо випуску яких підписала 2015 року міністерка фінансів 
України Н. Яресько.
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Як свідчить досвід Балканських країн, секторальна спрямованість 
міжнародної допомоги може мати такий вигляд:

• екстрена допомога та реконструкція: продовольча допомога, 
тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб, інші рятувальні 
заходи;

• соціальна інфраструктура та публічні послуги: освіта, охорона 
здоров’я, постачання і очищення води, державне управління та со-
ціальні послуги;

• економічна інфраструктура: транспорт і логістика, зв’язок, 
енергетика, бізнес-послуги, фінансові послуги;

• виробничий сектор: промисловість, сільське і лісове господар-
ство, будівництво, туризм, торговельні заходи і регулювання;

• допомога товарами / загальна програмна допомога; 
• підтримка громадянського суспільства та неурядових організа-

цій [6].
Крім зазначених вище пропозицій, на нашу думку, доцільно по-

силити санкції щодо держави-агресора, а саме: 
1) заборона на фінансові транзакції (платежі в системі SWIFT) у 

міжнародному фінансово-інвестиційному просторі; 
2) блокування активів усіх фінансових установ РФ, а не деяких 

банків; 
3) заборона експорту, особливо нафти й газу; металургійно-маши-

нобудівної продукції та імпорту, особливо сировини та матеріалів, 
що пов’язані з ВПК; 

4) повноцінний вихід усіх західних компаній з російського спо-
живчого ринку; 

5) розширення кількості транспортних і логістичних центрів, які 
не співпрацюють з країною-агресором: заборона транспортним засо-
бам з РФ на захід і користуванням послугами у світових портах та 
не користуватись портами в РФ; 

6) упровадження санкцій і штрафів для окремих країн, що по-
рушують міжнародні зобов’язання із запровадженого переліку 
санкцій; 

7) при повній зупинці агресії, виведенні всіх військ з території 
України та поверненні РФ до цивілізованого діалогу на основі між-
народного права запровадити механізм, коли доходи від усього, що 
РФ продає на зовнішніх ринках (нафти, газу, золота, металів тощо), 
має надходити на спецрахунок, з якого 50% перераховуватимуть 
Україні, а 50% – на закупівлю товарів для РФ невійськового та не-
подвійного призначення (обмін ресурсів на продовольство й ліки) до 
повного відшкодування збитків Україні.

Важливим у санкційній боротьбі з агресором є те, що час працює 
на Україну, але ресурси й можливості до адаптації в РФ ще є, тому 
їх потрібно чітко виявляти та системно зменшувати. Так, у струк-
турі доходів РФ (за 9 місяців 2021 р.) податки фізичних осіб стано-
вили 48%, нафтогазові доходи – 35%; це свідчить, що фінансують 
війну РФ в Україні переважно пересічні росіяни зі «своєї кишені», 
на другому місці – експорт нафти й газу. Тому санкції, насамперед, 
мають максимально, структурно примітивізувати та пригнітити всі 
підприємницько-економічні процеси в РФ, щоб суттєво знизити рі-
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вень життя і споживання в РФ; а також санкції мають повністю 
заблокувати експортні операції з видобутку й продажу нафти та газу.

Для швидкої перемоги й відбудови соціально-економічної сфери 
України разом з потужним пакетом санкцій вкрай необхідною є пе-
редача євроатлантичними країнами вже заарештованих активів РФ 
(приблизно 400–450 млрд дол. США) українській державі. Тому на 
теперішній момент вітчизняним дипломатично-політичним інститутам 
необхідно на міжнародному рівні посилити тиск на партнерів щодо 
санкцій, з одного боку, а з іншого – вибудувати міжнародно-право-
вий механізм швидкої передачі заарештованих активів РФ Україні. 
Завдяки цьому фінансовому ресурсу значною мірою під час війни 
можна посилити військову спроможність України, швидко віднов-
лювати постраждалу інфраструктуру, підтримувати соціальну сферу, 
закуповувати критичний імпорт. Додатково отримана фінансова до-
помога суттєво зменшить навантаження на вітчизняний державний 
бюджет, у якому рівень надходжень від податків і мит впали до 
критичного рівня, а також підтримає стабільність золотовалютних 
резервів і контрольованість інфляційно-девальваційних процесів у 
нашій країні. Під час активного конфлікту щомісячно мінімальна 
грантова допомога українському бюджету від країн-союзників або 
від заарештованих активів РФ повинна становити близько 
5–7 млрд дол. США, з яких половина має йти на підтримку війська, 
оборонної промисловості та критично важливої інфраструктури [7].

Складність економічної ситуації в Україні під час військових дій 
у лютому-травні 2022 року зумовлена й тим, що державні органи 
влади зробили відразу декілька кроків, необхідних для допомоги 
бізнесу та запобігання дефіциту товарів, які, проте, спричинили до-
даткові видатки для держбюджету. Серед таких рішень:

– дозвіл фізичним особам-підприємцям не платити податки;
– скасування митних платежів і зборів на всі товари;
– скасування обов’язкової звітності та перевірок бізнесу;
– зниження єдиного податку до рекордно низьких 2% з можли-

вістю будь-якому бізнесу ним скористатися;
– скасування акцизу та суттєве зменшення ПДВ на пальне [8].
У зв’язку із зазначеним вище бюджетні доходи в Україні не бу-

дуть очікувано покривати заплановані витрати; до того ж, частина 
бізнесу закрилась назавжди, а частина – суттєво скоротила свою 
діяльність, не сплачені на податки кошти бізнес-середовище буде в 
умовах війни реінвестовувати в підтримку свого функціонування; 
витрачати на переміщення виробничих приміщень і персоналу в 
більш безпечні зони; шукати нові можливості, нові ринки або ніші; 
розробляти оптимальні транспортно-логістичні маршрути доставки 
продукції і сировини.

Формування ринкової економіки України в 1992–2021 роках від-
бувалось без створення дієвого багатофункціонального фондового 
ринку, тому в умовах активної фази війни 2022 року вітчизняним 
підприємницьким структурам для своєї перебудови й відновлення 
під нові виклики часу необхідну ліквідність може надати лише бан-
ківська система через кредитування або пільгові кредити для бізне-
су від держави. 
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Якщо країна хоче швидкого економічного відновлення, то має 
запрацювати державна кредитна пільгова програма для підприємців, 
оскільки комерційні банки в умовах війни підвищили вимоги й від-
сотки для підприємців-кредитоотримувачів, заклавши суттєві ризи-
ки, пов’язані з військовими діями. У цьому аспекті в міжнародних 
партнерів є значна євро-доларова ліквідність і різні міжнародні 
організації (МВФ, ЄБРР, Світовий банк), що ефективно могли б до-
лучитись і надати гранти на відновлення економічної активності та 
пільгові кредити на масштабування підприємницької діяльності, 
особливо для переміщених підприємств, підприємств зі змушеною 
зміною спеціалізації та підприємств, які активно працевлаштовують 
переміщених осіб.

Мінімальною стратегією для перемоги в цій війні з РФ є впро-
вадження міжнародною коаліцією комплексних санкцій та пря ма 
щомісячна дотація держбюджету України мінімум на рівні 
5–7 млрд дол. США. Тоді, на наш погляд, при відносно стабільній, 
але слабкій вітчизняній економіці, що працює на 70–50% довоєнно-
го рівня разом з військовою високотехнологічною допомогою є мож-
ливість перемогти за один – два роки. Інфраструктура, соціальна 
сфера та підприємницьке середовище, а головне – комплексні рефор-
ми будуть у таких умовах недофінансовані, усі ресурси спрямовува-
тимуть, передусім, на військові операції та військово-промисловий 
комплекс. Заходи з повноцінного відновлення запрацюють лише із 
закінченням бойових дій на всій території України, що формує знач-
ні виклики для України від втрати людського ресурсу й капіталу 
(прямі людські втрати від військових дій, довгострокове переведен-
ня значної кількості чоловіків у військові та мілітарно-поліцейські 
структури, переміщення біженців і суттєва втрата робочих місць у 
бізнесі, значний міграційний відтік за кордон тощо). Навіть при 
швидкій відбудові України після війни (за 1,5–2 роки) внутрішньо 
переміщеним і тим, хто емігрував за кордон, доведеться чекати 
3,5–4 роки, а це означає, що велика кількість населення вже не по-
вернеться в місця постійного проживання, а залишиться або за кор-
доном, або в нових місцях розселення зі значною вірогідністю зміни 
спеціалізації та посиленням асиметрії розвитку регіонів України.

Оптимальною стратегією для перемоги в цій війні з РФ є впро-
вадження міжнародною коаліцією комплексних санкцій і пряма 
щомісячна дотація держбюджету України на рівні 7–12 млрд дол. США. 
За таких умов, при веденні бойових дій, паралельно повноцінно фі-
нансується інфраструктурне відновлення, соціальна сфера,  швидко 
в таких умовах активізується і функціонує вітчизняна економіка. 

Крім того, пріоритетним, на наш погляд, має бути  перезаванта-
ження всіх державних інституцій України під найкращі стандарти 
країн євроатлантичної спільноти. Це розблокує формування і фінан-
сування інноваційності українського суспільства, яке з’явиться тіль-
ки при відході керівництва країни від монопольно-олігархічного 
устрою та політичної заангажованості. 

Активізація фінансування освіти, науки, інноваційних та про-
мислово-індустріальних парків суттєво посилить цей процес. 
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Інвестиції переважно мають надавати під приватні ініціативи, 
пріоритетом є інноваційна діяльність, промислово складна продукція, 
створення брендових товарів з високим ступенем обробки та доданої 
вартості, високотехнологічна продукція на експорт тощо. Усе це 
разом з військовою високотехнологічною допомогою надасть можли-
вість перемогти РФ за 0,9–1,5 роки. 

Оскільки інфраструктура, соціальна сфера та підприємницьке 
середовище будуть повноцінно паралельно за цей час профінансова-
ні, ще й державне регулювання буде націлене на розвиток людсько-
го капіталу в Україні – усе це в комплексі пришвидшить повернен-
ня переміщених громадян і тих, хто емігрував, оперативно включить 
їх в економічно активне життя. 

Стратегія розширеного відновлення соціально-економічної сфери 
України передбачає не тільки впровадження міжнародною коаліцією 
комплексних санкцій, але й швидке отримання заарештованих ак-
тивів країни-агресора, тому пряма щомісячна дотація держбюджету 
України може бути збільшена на рівні 10–15 млрд дол. США. При 
цій стратегії за рахунок отриманих коштів активно залучають най-
кращих міжнародних експертів у військовій сфері, купують і ви-
робляють найсучасніші зразки озброєння, що суттєво знизить втра-
ти особового складу серед українців і значно пришвидшить перемо-
гу над РФ – орієнтовно за 0,5–1 рік.  

Крім того, залучаються найбільш талановиті й визнані експерти 
та організації-підрядники для інфраструктурного відновлення, від-
будовування регіонів України; соціальна сфера фінансується ще 
більш масштабно, ніж при попередніх стратегіях, що суттєво при-
швидшує повернення громадян України. Але є ризики, що таке роз-
ширене фінансування буде невиправдане з точки зору структури 
вітчизняної економіки, яка є відносно нерозвиненою і сировинно 
орієнтованою. У таких умовах все залежатиме від траншів, а не від 
спроможності вітчизняної економіки, тому відбудова буде не на здо-
ровій основі. Із часом або при затримці траншів, можливо, важко 
буде підтримати відбудовану інфраструктуру та соціальний рівень 
життя на високому рівні. Тому, на наш погляд, доцільно перенапра-
вити частину коштів у відповідні новостворені інвестиційні фонди 
військового розвитку й безпеки України, майбутніх поколінь укра-
їнців, інфраструктурного розвитку, пенсійного та соціального забез-
печення (з управлінням за зразком норвезького фонду добробуту). 

При цьому важливість інноваційності українського суспільства у 
ХХІ столітті зумовлює реформування державних інституцій і сиро-
винно орієнтованої економіки так само, як і при оптимальній стра-
тегії. Акцент має бути на якості й інтегрованості економіки України 
до країн ЄС, на її відповідності викликам глобалізації. При розши-
реній стратегії відновлення України доцільним буде відновлення на 
низькоподатковій базі, особливо для новостворених та інноваційно 
орієнтованих підприємств із запровадженням інфраструктурно під-
готовлених за сучасними стандартами новітніх і промислово-інду-
стріальних парків.

Під час цієї екзистенційної війни потрібно осмислити й спроєк-
тувати майбутнє України, окреслити шляхи й ресурси до перемоги, 
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закріпити цю перемогу та стратегічно визначитись, які інститути, 
соціальні механізми й особистісні риси українцям потрібно стиму-
лювати в собі, розвивати та вдосконалювати для впевненого й успіш-
ного майбутнього. Тільки за такого підходу перемога буде швидкою, 
неминучою і довгостроковою. 

Ми не є занадто оптимістично налаштованими й розуміємо сут-
тєві загрози від РФ, але відзначимо й те, що з часів Богдана Хмель-
ницького Україна ще ніколи не мала стільки союзників у своїй іс-
торії! Тому потрібно й надалі вітчизняним політично-дипломатичним 
інститутам системно вимагати посилення санкцій, надання військо-
вої, грантової фінансової, дипломатичної, технічної, технологічної, 
консультаційно-інформаційної та іншої допомоги від партнерів. На 
основі цієї підтримки необхідно сконструювати нову актуальну, ці-
лісну, комплексну програму стратегічного відновлення соціально-
економічного потенціалу України й оновлення державних інститутів 
(її параметри в трьох варіантах окреслено). Бачення державотворен-
ня в Україні в контексті – лише б відбитися цього разу від агресо-
ра – є досить суперечливим і навіть хибним. Тільки повноцінна 
перемога над ворогом з очищенням усієї території нашої країни від 
окупантів та сильна, інноваційно орієнтована й збалансована вітчиз-
няна економіка разом з військовими спроможностями дадуть надію 
на впевнене майбутнє української держави у ХХІ столітті.

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що наявні виклики для 
України (суттєві втрати від руйнувань і людських жертв) є надсклад-
ними, але низка заходів щодо підтримки населення і бізнес-структур 
та переведення їх у регіони, де не ведуться активно бойові дії, залу-
чення переміщених осіб у нові економічні ланцюги, а також системна 
допомога євроатлантичних партнерів суттєво знижують такі негативні 
тенденції. На теперішній момент спостерігаємо недостатній рівень за-
діяних санкцій проти країни-агресора – РФ. Це загрожує подальшому 
продовженню війни, убивству українців, збільшенню руйнувань, пере-
ростанню в більш масштабний міжнародний воєнний конфлікт. Такі 
виклики можна подолати лише комплексно та в міжнародному парт-
нерстві, за умови стратегічного розрахунку ресурсів і можливостей. 
Для цього в Україні вже на етапі війни необхідно закладати фундамент 
нових інститутів і дієвих механізмів для швидкого відродження со-
ціально-економічної сфери та побудови якісно більш пристосованої до 
сучасних викликів соціальної ринкової економіки. Крім військової 
підтримки, значну роль у відродженні соціально-економічної сфери 
України відіграватиме грантова фінансова допомога на безвідшкодовній 
основі, яку необхідно стратегічно правильно використати, з формуван-
ням відповідальних політично-державних інститутів та інноваційно 
орієнтованого населення і бізнес-структур [9; 10].
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ  
В ПЕРСПЕКТИВІ ПІСЛЯВОЄННОГО  

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Мета статті – визначення напрямів розвитку біоекономіки з урахуванням 
глобальної і макроекономічної кризи та в перспективі післявоєнного відновлен-
ня економіки.

Методологія дослідження передбачає використання загальнонаукових і спе-
цифічних методів, що використовують в економіці, екології та біотехнологічній 
галузі, і ґрунтується на міждисциплінарному підході. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні напрямів роз-
витку біоекономіки України на основі застосування біотехнологій у харчовій, 
сільськогосподарській, медичній, фармацевтичній, промисловій, екологічній 
сфері та в зеленій енергетиці, а також у водному й лісовому господарстві.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що Україна може створи-
ти сталу, інноваційну, ресурсоефективну економіку, інтегровану у світовий 
простір, яка поєднує продовольчу безпеку зі стійким використанням відновлю-
ваних джерел енергії та ресурсів для промисловості. Біомаса може замінити 
продукти, одержувані з використанням ресурсів викопного палива, а для забез-
печення екологічно чистого виробництва зможуть використовувати залишки та 
відходи, сировину сільського й лісового господарства.

Визначено, що в післявоєнний період біоекономіка має стати пріоритетом 
для підтримки економічного відновлення України, оскільки стійка біоекономі-
ка повертає ресурси в реальний сектор, створює робочі місця, сприяє підви-
щенню рівня екологічності виробництва та споживання, дає змогу оптимально 
використовувати обмежені ресурси на безвідходній циркулярній основі.

Ключові слова: біоекономіка, стійка біоекономіка, біотехнології, біомаса, 
післявоєнне відновлення економіки.
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Directions of bioeconomy development  
in the perspective of postwar recovery of Ukraine

The problems of food shortages through population growth, depletion of 
minerals, raw materials, mineral and energy resources, climate change, environmental 
pollution, etc. are solved by the bioeconomy, the narrative of which is the use of 
natural resources on a renewable basis in achieving sustainable development goals. 
Ukraine has significant knowledge, agro-industrial, forest, land and water potential 
for the introduction of biotechnology and sustainable bioeconomy, which includes 
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the production, exploitation and use of biological resources, processes and systems 
to provide products, processes and services across all economic sectors.

The purpose of the article is to determine the directions of bioeconomy 
development taking into account the global and macroeconomic crisis caused by 
military actions on the territory of Ukraine.

The research methodology involves the use of general scientific and specific 
methods used in economics, ecology and biotechnology, and is based on an 
interdisciplinary approach.

The scientific novelty of the obtained results is to determine the directions of 
development of Ukrainian bioeconomy based on the use of biotechnology in food, 
agricultural, medical, pharmaceutical, industrial, environmental sphere, green 
energy, water management and forestry.

Conclusions. The study found that Ukraine can create a sustainable, innovative, 
resource-efficient economy integrated into the world, which combines food security 
with the sustainable use of renewable energy sources and resources for industry. 
Biomass can replace fossil fuel products, and residues and waste, agricultural and 
forestry raw materials can be used to ensure environmentally friendly production.

In the post-war period, the bioeconomy should be a priority to support Ukrainian 
economic recovery, as a sustainable bioeconomy returns resources to the real sector, 
creates jobs, promotes environmental production and consumption, and makes 
optimal use of limited resources on a circular basis.

Keywords: bioeconomy, sustainable bioeconomy, biotechnology, biomass, postwar 
economic recovery.
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Направления развития биоэкономики  
в перспективе послевоенного восстановления Украины

Цель статьи – определить направления развития биоэкономики с учетом 
глобального и макроэкономического кризиса и в перспективе послевоенного 
восстановления экономики.

Методология исследования предусматривает использование общенаучных и 
специфических методов, используемых в экономике, экологии и биотехнологи-
ческой отрасли, и основывается на междисциплинарном подходе.

Научная новизна полученных результатов заключается в определении на-
правлений развития биоэкономики Украины на основе применения биотехноло-
гий в пищевой, сельскохозяйственной, медицинской, фармацевтической, 
промышленной, экологической сфере, а также в зеленой энергетике, водном и 
лесном хозяйстве.

Выводы. В результате исследования установлено, что Украина может создать 
устойчивую, инновационную, ресурсоэффективную экономику, интегрированную 
в мировое пространство, объединяющую продовольственную безопасность с 
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устойчивым использованием возобновляемых источников энергии и ресурсов для 
промышленности. Биомасса может заменить продукты, полученные с использо-
ванием ресурсов ископаемого топлива, а для обеспечения экологически чистого 
производства смогут использовать остатки и отходы, сырье сельского и лесного 
хозяйств.

Определено, что в послевоенный период биоэкономика должна стать приори-
тетом для поддержки экономического обновления Украины, поскольку устой-
чивая биоэкономика возвращает ресурсы в реальный сектор, создает рабочие 
места, способствует повышению уровня экологичности производства и потребле-
ния, позволяет оптимально использовать ограниченные ресурсы на безотходной 
циркулярной основе.

Ключевые слова: биоэкономика, устойчивая биоэкономика, биотехнология, 
биомасса, послевоенное восстановление экономики.

Постановка проблеми. Війна в Україні спровокувала світову кризу, 
наслідком якої стало зростання цін на продукти харчування, енергію 
та добрива, що негативно вплинуло на економіки 74 країн світу, які 
розвиваються, із загальною чисельністю населення 1,2 млрд [1].

Прогнозована нестача продовольства через війну в Україні та 
зростання чисельності населення, зміни клімату, вичерпування ко-
рисних копалин, мінеральних, сировинних та енергетичних ресурсів, 
забруднення навколишнього середовища, зростання споживання і 
поширення ідеології консюмеризму вимагають пошуку механізмів 
підтримки балансу між споживанням обмежених ресурсів і накопи-
ченням відходів, що завдають екологічної шкоди навколишньому 
середовищу та населенню планети. 

Одним із дієвих шляхів вирішення означеної проблеми є розвиток 
біоекономіки, яка покликана сприяти більш стійкому розвитку 
суспіль ства, зберіганню ресурсів і водночас забезпеченню високого 
рівня життя, поєднанню науки та технологій у розвитку сучасного 
суспільства.

Біоекономіка забезпечує виробництво відновлюваної біологічної 
сировини ресурсів та перетворення цих ресурсів і відходів у про-
дукти з доданою вартістю, а саме: у їжу, корми, продукти на біо-
логічній основі та біоенергетику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці біоеко-
номіка є предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, 
зокрема, таких як: В. Бугайчук [2], І. Грабчук [2], В. Бутенко [3], 
О. Кучер [4], С. Проскуріна [5], М. Талавиря [6], М. Bцcher [7], 
M. Carus [8], L. Dammer [8], U. Fritsche [9], С. Rцsch [9], R. Mat-
thews [10] та ін.

В останньому дослідженні Європейського Союзу наголошено, що 
раціональне використання біомаси на основі сучасних біотехнологій 
і спрямування потоків біомаси до кожного сектору біоекономіки, із 
забезпеченням повного виробничого циклу – від постачання до ви-
користання і торгівлі, сприятиме вирішенню проблем сталого розвит-
ку [11].

Загалом розвиток сталої біоекономіки дає змогу:
– упроваджувати здорову, безпечну та поживну їжу, ефективну 

з використанням ресурсів і здорових кормів для тварин, нових хар-
чових добавок;
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– створювати хімічні речовини, будівельні блоки та полімери, 
інші матеріали з новими функціями та властивостями;

– виробляти біоенергію та біопаливо, що замінять викопну енергію;
– розвивати нові, більш ефективні та стійкі сільськогосподарські 

й морські біотехнології, здійснювати біопереробку, створювати нові 
технології, такі як промислова біотехнологія;

– сприяти пом’якшенню кліматичних змін за допомогою заміни 
нафтохімічних продуктів матеріалами з меншим викидом парникових 
газів;

– продукувати найважливіше відновлюване джерело вуглецю: 
біомаси є єдиним джерелом відновлюваного вуглецю;

– надавати рішення для екологічної та сталої хімії; 
– створювати нові можливості для бізнесу, інвестицій і зайнятості 

в сільській, прибережній та морській місцевості, сприяти регіональ-
ному розвитку й підтримці малого та середнього бізнесу тощо [12].

Біоекономічні дослідження спрямовані на те, щоб відповісти на 
питання та виклики майбутнього: 1) як можна обмежити наслідки 
зміни клімату; 2) які є альтернативи викопному паливу; 3) яким 
чином забезпечити продовольчу безпеку для населення світу; 4) що 
сприятиме стійкості нашої економічної системи. 

Наразі потребують активізації дослідження з визначення та уточ-
нення напрямів і можливостей формування біоекономіки в Україні.

Мета статті – окреслення напрямів розвитку біоекономіки з ура-
хуванням глобальної і макроекономічної кризи та в перспективі 
післявоєнного відновлення економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в багатьох 
країнах світу прийняті Стратегії розвитку біоекономіки. У Проєкті 
Концепції Державної стратегії розвитку біоекономіки України ви-
значено [13]: 

1) створення глобальної конкурентоспроможної біоекономіки, що 
повинна стати основою модернізації та побудови постіндустріальної 
економіки України за рахунок інноваційного розвитку таких напря-
мів, як агробіотехнології, біоенергетика, біомедицина, промислові 
біотехнології;

2) створення науково-дослідної та виробничо-технологічної бази 
для формування підгалузей біоекономіки, здатних у довгостроковій 
перспективі замінити значну частину продуктів, вироблених методом 
хімічного синтезу, продуктами біологічного синтезу, зокрема біоенер-
гетичної промисловості;

3) розвиток внутрішнього попиту й експорту біотехнологічної 
продукції; 

4) формування інституційних умов для розвитку біоекономіки;
5) інтеграція України в міжнародну систему біоекономіки.
Очікують, що до 2050 року на Землі житиме 10 млрд людей – 

на 2,5 млрд більше, ніж сьогодні. Як забезпечити їх продуктами 
харчування, енергією та сировиною в майбутньому? Використання 
викопних ресурсів: нафти, газу та вугілля – вважають глухим ку-
том, оскільки їх запаси обмежені й створюють парниковий ефект. 
Тому світ покладається на сталу біоекономіку, засновану на біо-
технологіях. 
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Виділяють декілька класифікацій біотехнологічної продукції. 
За міжнародною класифікацією біотехнології розрізняють за ко-

льорами [14]: 
– зелена (сільськогосподарські й екологічні біотехнології, зокре-

ма виробництво біопалива та біодобрив); 
– червона (біофармацевтика, біодіагностика);
– біла (промислова біотехнологія); 
– синя (морські біотехнології, аквакультура); 
– золота (біоінформатика, нанобіотехнології); 
– коричнева (біотехнології пустель і посушливих територій); 
– сіра (біопроцеси та ферментація); 
– чорна (біотероризм, біологічна зброя).
Загальнопоширеною і зручною у використанні є міжнародна кла-

сифікація біотехнологій за кольорами відповідно до об’єктів діяль-
ності:

– червона біотехнологія: застосовують у медицині для одержання 
медикаментів, діагностичних систем (тест-системи, біосенсори, чипи 
ДНК);

– біла біотехнологія: використовують у промисловості (для еко-
логічно безпечного й ефективного виробництва ферментів, антибіо-
тиків, амінокислот, вітамінів, спиртів, біопалива тощо);

– синя біотехнологія: заснована на технічному застосуванні різних 
організмів, а також процесів морської біології;

– зелена біотехнологія: використовують у сільському господарстві 
для одержання засобів боротьби зі шкідниками, створення рослин із 
заданими якостями;

– сіра біотехнологія: призначена для охорони навколишнього 
середовища, зокрема очищення стоків, санації ґрунтів, очищення 
газів і відпрацьованого повітря, переробки відходів [15].

Найбільш значущі в науковому та практичному напрямах резуль-
тати, які, відповідно, викликають підвищений інтерес в інвесторів, 
демонструє червона біотехнологія, що охоплює біомедицину та біо-
фармакологію. Червоній біотехнології, за оцінками Інституту аналі-
зу інвестиційної політики, належить понад 70% світового біотехно-
логічного ринку, при цьому питома вага біофармацевтики на ринку 
становить 61%.

У довгостроковій перспективі більша частина використовуваної в 
усьому світі викопної сировини: вугілля, сирої нафти та природного 
газу – повинна бути замінена відновлюваною сировиною. 

Викопну сировину, таку як нафту, газ і вугілля, можна знайти 
в багатьох продуктах, які ми використовуємо кожен день: від шам-
пуню і тренажерів до фарби для стін і палива для автомобілів. Ви-
користання копалин, ресурсів призводить не тільки до збільшення 
забруднення навколишнього середовища та втрати біологічного різ-
номаніття, але й до шкідливих для клімату викидів CO2. Щоб об-
межити зміну клімату та руйнування навколишнього середовища, 
людство повинно залишити викопне паливо в землі та поступово 
перетворити економічну систему на сировину та продукти на біоло-
гічній основі. 



24 Олешко А. А., Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Бебко С. 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
2
. 
№

 2
8

Нові технології допомагають краще розуміти біологічні системи. 
Наприклад, тепер можна за допомогою сучасних методів візуалізації 
аналізувати рослини і їх кореневу систему без їх викопування. У 
сільському господарстві датчики можуть надати цифрову інформацію 
про стан сільськогосподарських культур на полі, наприклад, про їх 
водопостачання або можливе зараження шкідниками. Оцифрування 
дає можливість збирати й оцінювати все більше показників за ко-
роткий період часу. 

Використання біогенних ресурсів також має багато переваг для 
економіки. На відміну від викопної сировини, біомаса є відновлю-
ваною. Це означає, що продукти, виготовлені з біомаси, не потра-
пляють у відходи після використання, а можуть бути перероблені. 
Біомаса має фізичні та хімічні властивості, які роблять її придатною 
для багаторазового використання. Із неї можна одночасно виготов-
ляти кілька продуктів. 

Використання біомаси в харчових цілях дає змогу поліпшити 
продовольчу безпеку країн, що набуває особливої актуальності в 
умовах воєнних дій в Україні.

Як видно з табл. 1, найбільша частка використання біомаси в 
країнах Європейського Союзу належить таким розвиненим країнам, 
як Німеччина (20%) і Франція (15%).

Таблиця 1
Біомаса, яку використовують з харчовою метою

Країна Корми Рослинна їжа Разом % від ЄС27 

1 2 3 4 5

Німеччина 79 656 78% 21 674 21% 101 823 20%
Франція 62 796 81% 14 298 18% 77 798 15%
Італія 46 138 76% 13 664 23% 60 492 12%
Іспанія 38 188 78% 10 133 21% 49 015 9%
Польща 39 549 82% 8 221 17% 48 028 9%
Румунія 18 166 80% 4 413 19% 22 846 4%
Нідерланди 16 124 80% 3 780 19% 20 257 4%
Бельгія 11 645 78% 3 100 21% 14 974 3%
Угорщина 9 200 72% 3 428 27% 12 779 2%
Чехія 9 130 78% 2 557 22% 11 758 2%
Португалія 9 184 81% 2 057 18% 11 345 2%
Австрія 8 851 79% 2 212 20% 11 202 2%
Греція 8 539 81% 1 935 18% 10 520 2%
Швеція 7 925 76% 2 310 22% 10 371 2%
Данія 8 841 88% 1 161 12% 10 033 2%
Ірландія 6 677 84% 1 183 15% 7 946 2%
Болгарія 4 948 67% 2 397 32% 7 399 1%
Фінляндія 5 937 84% 1 063 15% 7 039 1%
Словаччина 4 142 80% 997 19% 5 164 1%
Хорватія 3 613 81% 793 18% 4 456 1%
Литва 2 669 74% 917 25% 3 603 1%
Словенія 1 666 78% 451 21% 2 146 0%
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1 2 3 4 5

Латвія 1 675 80% 392 19% 2 102 0%
Естонія 1 265 83% 256 17% 1 528 0%
Кіпр 765 76% 237 23% 1 009 0%
Люксембург 603 82% 129 18% 736 0%
Мальта 364 79% 93 20% 460 0%
Всього 408 256 79% 103 851 20% 516 829 100%

Джерело: Source: Biomass Flows (DataM, 2022).

При цьому експорт продукції сільського господарства України до 
держав ЄС становить не більше 0,4 млн т на місяць (з довоєнних 
5–6 млн т загалом). 

Важливим аспектом використання біогенних ресурсів є площі, 
необхідні для їх обробки. На відміну від біогенних ресурсів, вони 
обмежені. Тому дослідники біоекономіки працюють над підвищенням 
урожайності на наявних майданчиках і над максимально ефективним 
використанням оброблюваних ресурсів. Якщо є конкуренція за ви-
користання, вирощування продуктів задля забезпечення продоволь-
ства завжди має пріоритет.

Високий ступінь автоматизації та оптимізації перетворив сучасне 
сільське господарство на динамічний ринок із широким спектром 
застосування та близькістю до сектору охорони здоров’я. Коротко-
строковий економічний ефект аграрної сфери заснований на збиран-
ні та обробці показників. 

Пріоритетами розвитку біоекономіки є: сільське господарство, 
лісівництво й рибальство; промислова біоекономіка та біоенергетика; 
біофармацевтика і біомедицина; харчова промисловість; природоохо-
ронна (екологічна) сфера; водна галузь (аквакультура) [3]. 

Відповідно до природно-ресурсного й інноваційного потенціалу 
України розвиток біоекономіки є найбільш перспективним у харчо-
вій і промисловій сферах, у сільському, лісовому й водному госпо-
дарствах, в екологічних технологіях, біоенергетиці, зеленій енерге-
тиці, біомедицині та біофармацевтиці (рис. 1).

 Закінчення таблиці 1

Рис. 1. Основні напрями розвитку біоекономіки в Україні

Джерело: авторська розробка.
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У підсумку виділимо такі можливі галузі використання біотех-
нологій: сільськогосподарська біотехнологія; садівництво; біоінфор-
матика та біоелектроніка; промислові біотехнології; геноміка та 
протеоміка; біомаркери; харчова біотехнологія; захист навколишньо-
го середовища, екологія; захист тварин.

Висновки. Найближчими десятиліттями біоекономіка розвивати-
меться завдяки досвіду та співпраці в різних сферах життєдіяльності. 

Україна має створити сталу, інноваційну, ресурсоефективну еко-
номіку, інтегровану у світовий простір, яка поєднує продовольчу 
безпеку зі стійким використанням відновлюваних джерел енергії та 
ресурсів для промисловості. Біомаса може замінити продукти, одер-
жувані з використанням ресурсів викопного палива, а для забезпе-
чення екологічно чистого виробництва можуть використовувати за-
лишки та відходи, сировину сільського та лісового господарств, 
отриману зі стійких джерел.

У післявоєнний період біоекономіка має стати пріоритетом для 
підтримки економічного відновлення України, оскільки стійка біо-
економіка повертає ресурси в реальний сектор, створює робочі місця, 
сприяє підвищенню рівня екологічності виробництва та споживання 
і дає змогу оптимально використовувати обмежені ресурси на без-
відходній циркулярній основі.
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РІЗНИХ РІВНЯХ ІЄРАРХІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 

Мета статті полягає у визначенні методичних підходів, методів і методології 
оцінки, прийнятних для аналізу економічної безпеки підприємництва. 

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 
взаємообумовленості та рівня понять економічної безпеки підприємницької 
діяльності, підприємства та під приємництва як сектору економіки. 

Висновки. В умовах ринкової трансформації економіки модель зміцнення 
економічної безпеки (на всіх рівнях ієрархії управління) варто формувати на 
засадах забезпечення нарощування потенціалу економічної безпеки, 
обґрунтування пріоритетів економічного розвитку в умовах обмеженості 
ресурсів. Методичні підходи (засади) оцінки рівня економічної безпеки 
підприємництва мають характеризувати наявний її рівень, імовірність настання 
небажаних загрозливих щодо життєздатності підпри ємництва змін.

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, економічна без-
пека підприємництва, рівні економічної безпеки, концептуальні моделі еконо-
мічної безпеки.
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Methodology of evaluation of economic security of enterprise 
at different levels of the hierarchy economic management

The purpose of the article is to determine the methodological approaches, 
methods and methodology of assessment that are acceptable for assessing the 
economic security of entrepreneurship. 

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 
interdependence and level of concepts of economic security of business, enterprise 
and entrepreneurship as a sector of the economy. The article substantiates the 
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view of economic security as a scientific category, considers the mega, macro, 
meso and micro levels of economic security. Threats to the economic security of 
entrepreneurship in Ukraine have been identified. The dependence of economic 
security of entrepreneurship on economic, social, political, historical, technological, 
psychological, religious and other factors of society development has been clarified. 
Different approaches to the understanding of «economic security» have been 
studied, which made it possible to systematize all directions in line with the two 
main ones: philosophical and organizational approach. 

Conclusions. In the conditions of market transformation of the economy, the 
model of strengthening economic security (at all levels of the management 
hierarchy) should be formed on the basis of building the potential of economic 
security, justifying the priorities of economic development in resource constraints. 
Methodological approaches (principles) for assessing the level of economic security 
of entrepreneurship should characterize its existing level, the likelihood of 
undesirable changes threatening the viability of entrepreneurship.

Key words: economic security, national security, economic security of 
entrepreneurship, levels of economic security, conceptual models of economic security.
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Методология оценки экономической безопасности  
предпринимательства на разных уровнях иерархии  
управления экономикой

Цель статьи состоит в определении методических подходов, методов и ме-
тодологии оценки, приемлемых для анализа экономической безопасности пред-
принимательства. 

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 вза-
имообусловленности и уровня понятий экономической безопасности предпри-
нимательской деятельности, предприятия и предпринимательства как сектора 
экономики. 

Выводы. В условиях рыночной трансформации экономики модель укрепления 
экономической безопасности (на всех уровнях иерархии управления) следует 
формировать на основе обеспечения наращивания потенциала экономической 
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безопасности, обоснования приоритетов экономического развития в условиях 
ограниченности ресурсов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, 
экономическая безопасность предпринимательства, уровни экономической без-
опасности, концептуальные модели экономической безопасности.

Постановка проблеми. Ефективний розвиток національного гос-
подарства значною мірою залежить від рівня його економічної без-
пеки, оскільки лише за такої умови можна проводити незалежну 
зовнішню і внутрішню політику, що відповідає національним інте-
ресам. Економічна безпека держави є складною багаторівневою сис-
темою, що потребує обов’язкового захисту всіх її компонент на 
різних рівнях ієрархії управління економікою: держави, регіону, 
галузі, сектору економіки, окремого підприємства, особи. 

Формування сприятливого та передбачуваного правового поля для 
розвитку підприємництва й реалізації права на підприємницьку ді-
яльність є невід’ємним складником економічної безпеки України, 
пріоритетною функцією органів державного управління в умовах 
ринкової економіки, реалізація якої необхідна для демократизації 
суспільства, забезпечення добробуту громадян і формування цивілі-
зованого конкурентного середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поточний стан націо-
нальної економіки й економічні кризи, що регулярно виникають, 
свідчать про те, що економічна безпека підприємництва набуває осо-
бливої актуальності в розробці прийомів оцінки загроз і механізмів 
підвищення економічної безпеки бізнесу. Проблему економічної без-
пеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економі-
кою досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Лабунська 
[3], О. Прокопишина [3], Н. Лоханова [4], В. Лагодієнко, Н. Писа-
ренко [5] та багато інших. Проте в більшості наукових праць акцен-
товано на формуванні економічної безпеки держави, а не окремих 
суб’єктів господарювання.

Будь-яка наука, як, зокрема, і наука про економічну безпеку 
підприємництва, має основу, тобто понятійний апарат. Так, поняття 
безпека з грецької мови перекладають як «володіти ситуацією» [1], 
а термін економічна безпека вчені поєднують передусім з поняттям 
національна безпека, що в Законі України «Про основи національної 
безпеки України» розглядають як «захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої за-
безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам 
і запобігання їм» [2]. Відповідно до цих положень і міркувань, уче-
ні формулюють власне визначення поняття економічна безпека.

Сутність економічної безпеки вчені трактують неоднозначно, що 
зумовлено параметральними змінами під впливом невизначеності 
економічного середовища. Це спонукало наукове товариство сфор-
мувати понятійний простір для економічної безпеки суб’єктів гос-
подарювання. Світові тенденції щодо цього свідчать про формуван-
ня самостійних наукових напрямів реагування на загрози економічній 
безпеці суб’єктів господарювання у світлі «екосес тейта» – еконо-
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мічної безпеки держави і «екосекента» – економічної безпеки під-
приємництва [1].

Аналіз різних підходів до розуміння поняття економічна безпека 
надає можливість систематизувати всі напрями в руслі двох основ-
них – філософського й організаційного підходів.

У межах філософського підходу економічна безпека системи – це 
стан, за якого забезпечується її захищеність від внутрішніх і зов-
нішніх несприятливих впливів. Такий підхід ґрунтується на визна-
ченні стану захищеності важливих інтересів особистості, суспільства 
й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [4]. Автори, які дають 
визначення економічної безпеки в межах цього підходу, пов’язують 
економічну безпеку зі станом економіки держави, що дає змогу за-
хищати її життєво важливі інтереси.

З погляду організаційного підходу безпека не є станом захищенос-
ті інтересів суб’єкта, а являє собою сукупність умов, створених в 
економічному суб’єкті, за яких забезпечується захист від внутрішніх 
і зовнішніх загроз, виконання цілей його функціонування [4]. Водно-
час господарюючий суб’єкт повинен сам контролювати стан економіч-
ної безпеки, що сприятиме стабільності його функціонування і мож-
ливості провадити ефективну фінансово-економічну діяльність [5].

Держава як основний суб’єкт національної економічної безпеки 
виконує свої функції в цій сфері через органи законодавчої, вико-
навчої та судової гілок влади. У Конституції України чітко зазна-
чено, що поряд із захистом суверенітету й територіальної цілісності 
України гарантування її економічної безпеки є найважливішою 
функцією держави та справою всього українського народу. 

Проаналізувавши рівні економічної безпеки, зазначимо, що серед 
українських учених і спеціалістів-практиків поки що не сформував-
ся єдиний теоретично та методологічно обґрунтований погляд на 
економічну безпеку як наукову категорію. В економічній літературі 
розрізнюють мега-, макро-, мезо- та мікрорівні економічної безпеки 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Ієрархія рівнів економічної безпеки

Рівні економічної 
безпеки

Складники економічної безпеки

Мегарівень
Глобальна економічна безпека, міжнародна еконо-
мічна безпека

Макрорівень Національна економічна безпека

Мезорівень Економічна безпека регіону

Мікрорівень
Економічна безпека підприємства, 
економічна безпека підприємця (особи)

Джерело: розробка авторів на основі [3].  

До мегарівня відносять міжнародну економіку, а також у комп-
лексному її уявленні глобальну або світову. Особливостями цього 
рівня є градація країн за ступенем економічного розвитку. Укра-
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їна, на жаль, ще перебуває далеко не на перших позиціях; це, 
своєю чергою, визначає умови функціонування національної еко-
номіки. 

До макрорівня відносять національну економіку, економічну без-
пеку якої забезпечує стале зростання всіх макроекономічних показ-
ників. В українській економіці нині триває зниження за всіма основ-
ними економічними показниками. 

До мезорівня відносять економіку регіонів. Цей рівень, на наш 
погляд, є найбільш перспективним для економічних перетворень. 
Специфікою економіки цього рівня є максимальна наближеність 
ресурсів і результатів до населення. Вдалі економічні перетворення 
в кожному регіоні сприятимуть зростанню економіки країни загалом. 
Такий вплив є більш ефективним та оперативним за дію комплексних 
загальнодержавних заходів. 

До мікрорівня класично відносять економіку підприємства. Це 
базовий рівень економіки регіону та країни, де майже всі економіч-
ні перетворення, по суті, спрямовані на поліпшення функціонування 
окремого підприємства, їхніх об’єднань і підприємців. Сутність еко-
номічної безпеки демонструє система критеріїв, показників та по-
рогових значень. 

Разом з тим економічну безпеку підприємництва (як сектору 
економіки) необхідно розглядати як ще ширшу (порівняно з еконо-
мічною безпекою підприємства та підприємницької діяльності) еко-
номічну категорію, що «увібрала в себе» попередні дві й базується 
на індикаторах рівня економічної безпеки на макрорівні ієрархії 
управління та показниках функціонування підприємства – суб’єкта 
підприємницької діяльності (як їх сукупності). Зазначені взаємообу-
мовленість і рівень цих понять наведені на рис. 1. 

Рис. 1. Взаємообумовленість і рівень понять  
економічної безпеки підприємницької діяльності,  

підприємства та підприємництва як сектору економіки

Джерело: розробка авторів на основі [1].  

Економічна безпека
підприємництва

як сектору економіки

Економічна безпека
підприємства

Економічна безпека
підприємницької

діяльності

Ширина економічної категорії

Послідовність 
забезпечення 
(формування)
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Рівень економічної безпеки підприємництва не можна оцінити 
певним статичним показником, оскільки він містить щонайменше 
три компоненти: 

1) наявний рівень економічної незалежності підприємств (щодо 
ресурсного забезпечення виробничо-господарської та фінансової 
діяльності, формування необхідної матеріально-технічної бази 
тощо); 

2) ефективність функціонування; 
3) здатність до подальшого розвитку (збільшення обсягів і підви-

щення ефективності фінансово-господарської діяльності, формування 
раціональної територіально-галузевої структури підприємництва, 
підвищення рівня конкурентоспроможності тощо) [4].  

Загальновідомо, що питання безпеки пов’язане зі створенням 
механізму захисту її об’єкта від загроз щодо його цілісності в про-
цесі функціонування, з урахуванням прогнозування та здійснення 
заходів з відхилення наявних і потенційних загроз [5]. Тому об’єк-
тивно доцільним у контексті вивчення поняття економічної безпеки 
підприємництва є проводити діагностику та класифікувати його за-
грози. Насамперед загрози економічній безпеці підприємництва вар-
то поділяти на внутрішні та зовнішні за джерелом виникнення не-
безпеки та можливістю її таргетування підприємством. 

До внутрішніх загроз, як правило, відносять: 
– необґрунтовані зміни в системі державного регулювання під-

приємницької та господарської діяльності; 
– неефективну податкову й фінансово-кредитну політику, коруп-

цію державної влади, кримінальні дії, законодавчу нестабільність; 
– зміни в наддержавних угодах і вимогах, що стосуються суб’єктів 

підприємницької діяльності; 
– негативні макроекономічні тенденції (інфляція, підвищення 

відсоткових ставок, зниження рівня ділової активності та купівель-
ної спроможності населення, несприятлива кон’юнктура ринку); 

– надмірну енергетичну залежність економіки; 
– технологічну відсталість і прогресоване зношення матеріально-

технічної бази; 
– монополізацію економічних і політичних ресурсів; 
– неефективність системи державного управління та її орієнтованість 

на обслуговування великих промислово-фінансових груп та ін. [1].
Сучасна економічна література володіє широким арсеналом ме-

тодів і методик дослідження складних економічних явищ, зокрема 
економічної безпеки підприємництва. На цю складну економічну 
категорію впливають як економічні, так і соціальні, політичні, 
історичні, технологічні, психологічні, релігійні й інші чинники 
розвитку суспільства. Мета, завдання, принципи та показники без-
пеки підприємництва залежать від характеристики наявної систе-
ми державного устрою, а також базуються на методичних підходах, 
методах і методології оцінки, що є прийнятними для її аналізу 
(табл. 2). 
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Таблиця 2
Моделі та методи оцінки економічної безпеки підприємництва

Концептуальні моделі економічної безпеки

Згідно з моделлю економічного 
устрою, основою є: 
– структурна жорсткість економічної 
системи, її керованість, високий рі-
вень захищеності від зовнішніх ри-
зиків; 
– структурна, функціональна варіа-
тивність як методу забезпечення 
конкурентоспроможності в просторі 
фінансового, трудового, товарного й 
іншого ринкового хаосу; 
– докорінна зміна системи господа-
рювання, поєднання заходів забез-
печення економічної стабільності, 
керованості та дозованого економіч-
ного ризику

Згідно з економічною політикою дер-
жав: 
американська (ліберальна);  
німецька (неоліберальна); 
шведська (соціально-демократична); 
характерна для Англії, Франції, Іта-
лії, Австрії (європейсько-кейнсіан-
ська); 
японська (наголос на внутрішній со-
ціальній безпеці);  
колишніх Радянського Союзу та Ки-
таю (концентроване вираження сис-
теми безпеки соціалістичного сус-
пільства)

Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємництва

Традиційні, що базуються на оцінці 
ефективності та надійності функціо-
нування первинної ланки економіки: 
оцінка функціональних складників 
(показників) ефективності роботи 
підприємства та  захисту його майна 
і ресурсів; 
аналіз показників фінансової стій-
кості підприємства; 
базування на теоріях розпізнання 
кризових чи некризових станів під-
приємства в майбутньому; 
застосування методів прогнозування 
банкрутства 

Нестандартні, що передбачають: 
співвідношення величини брутто-ін-
вестицій підприємства і ресурсів, 
необхідних для інвестиційної під-
тримки умов економічної безпеки; 
визначення ринкової вартості й еко-
номічної захищеності капіталу під-
приємства; 
оцінка стану розвитку підприємни-
цтва, виявлення системних ризиків 
його розвитку; 
визначення рівня криміналізації 
економіки; 
оцінка рівня ризику господарської 
діяльності

Методи оцінки рівня економічної безпеки бізнесу:
моніторинг основних соціально-економічних показників і зіставлення їх 
з граничними значеннями; 
методи експертної оцінки;  
методи аналізу й обробки сценаріїв; 
методи оптимізації; 
теоретико-ігрові методи;
методи багатовимірного статистичного аналізу; 
методи теорії штучних нейронних мереж

Джерело: розробка авторів на основі [3; 4].  

Стосовно оцінки рівня економічної безпеки підприємництва варто 
зазначити, що в економічній літературі описано методичні підходи, 
які є схожими та взаємообумовленими, а також такими, що принци-
пово різняться за способом та узагальненим показником оцінки її 
рівня. До першої групи віднесемо ті, які здебільшого застосовують для 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства та стосуються розра-
хунку показників, що характеризують рівень прибутковості, ефектив-
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ності використання ресурсів, фінансової стійкості, конкурентоспромож-
ності первинної ланки економіки. Разом з тим методичні підходи 
цього напряму можна екстраполювати на секторально-галузевий, а 
також мезо- та / чи макрорівень ієрархії управління економікою [3].

Оскільки економічна безпека підприємництва значною мірою 
впливає на соціально-економічний розвиток держави та якість жит-
тя її населення, здійснення моніторингу й методика оцінки її рівня 
мають враховувати наявну в державі модель устрою і, відповідно, 
гарантування її економічної безпеки, що визначає як мету, так й 
основні показники такої роботи, зокрема на різних рівнях ієрархії 
управління. Разом з тим методологія дослідження категорії еконо-
мічної безпеки підприємництва на макро- та мезорівнях ієрархії 
управління є недостатньою.  

Для вимірювання стану економічної безпеки країни застосовують 
такі методи:

– моніторингу основних соціально-економічних показників і зі-
ставлення їх з граничними значеннями, що мають бути не менші за 
загальносвітові; 

– експертної оцінки; 
– аналізу й обробки сценаріїв; 
– оптимізації; 
– теоретико-ігрові; 
– багатовимірного статистичного аналізу; 
– теорії штучних нейронних мереж [1]. 
Більшість з них можуть бути застосовані для оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємництва не лише на макро-, але й ме-
зорівні ієрархії управління економікою.

Висновки. В умовах трансформації ринку модель економічної без-
пеки (на всіх рівнях ієрархії управління) варто формувати на засадах 
нарощування потенціалу економічної стабільності, обґрунтування 
пріоритетів економічного розвитку в умовах обмеженості ресурсів. 
Методичні підходи (засади) оцінки рівня економічної безпеки під-
приємництва мають характеризувати наявний її рівень, імовірність 
настання небажаних загрозливих щодо життєздатності підприємни-
цтва змін. Високого рівня економічної безпеки досягають лише за 
умови, що вся сукупність показників перебуває в межах допустимих 
значень, а безпосередньо оцінка має стосуватися репрезентативної 
частки суб’єктів підприємницької діяльності. 

Методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємництва 
повинна охоплювати перелік критеріїв та індикаторів (з конкретними 
числовими пороговими значеннями), а також передбачати поєднання 
таких методів дослідження, як моніторинг соціально-економічних по-
казників, експертна оцінка, багатовимірний статистичний аналіз. 
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ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ  
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Мета статті полягає в з’ясуванні методологічних аспектів економіки та 
менеджменту в умовах трансформації національної економіки під впливом 
процесів глобалізації. 

Методологічною основою дослідження є використання логічного та системного 
підходів, загальнофілософського, загальнонаукового й історичного методів, 
аналізу і синтезу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в переосмисленні 
детермінантів стану глобальної економіки, спробі філософсько-господарського 
усвідомлення цифрової економіки та визначенні її кордонів. 

Висновки. Цифрова економіка – це система економічних відносин, заснована 
на реалізації цифрового людського потенціалу за допомогою використання 
інформаційно-комунікаційних і наскрізних технологій, що функціонує в стійкому 
інноваційно орієнтованому інституційному середовищі, націленому на підвищення 
продуктивності праці й поліпшення добробуту суспільства в процесі виробництва, 
розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. Виявлено необхідність 
проведення подальших досліджень у сфері економіки та міжнародного 
менеджменту в контексті достатньо радикальної трансформації світової економіки, 
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зокрема в ракурсі пандемії коронавірусу, а також важливість застосування нових 
методів та інструментів управління в епоху цифрової економіки.

Ключові слова: електронна економіка, цифрова економіка, віртуальна еко-
номіка, сучасні інформаційні технології, хмарна інфраструктура підприємства, 
коронавірус, можливості.
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Economy and management in the conditions of digitalization

Purpose of the article is to identify the methodological aspects of economics 
and management in the context of the transformation of the national economy 
under the influence of globalization processes. 

The methodological basis of the research is the use of logical and systematic 
approaches, general philosophical, general scientific and historical methods, analysis 
and synthesis. 

The scientific novelty of the results obtained consists in rethinking the 
determinants of the state of the global economy, an attempt to philosophical and 
economic understanding of the digital economy and defining its boundaries. 

Conclusions. The digital economy is a system of economic relations based on 
the realization of digital human potential through the use of information and 
communication and end-to-end technologies, functioning in a sustainable innovation-
oriented institutional environment, aimed at increasing labor productivity and 
improving the welfare of society in the process of production, distribution, exchange 
and consumption of goods and services. The need for further research in the field 
of economics and international management in the context of sufficient radical 
transformation of the global economy, including from the perspective of the 
coronavirus pandemic, as well as the importance of applying new management 
methods and tools in the era of the digital economy.

Key words: electronic economy, digital economy, virtual economy, modern 
information technologies, enterprise cloud infrastructure, coronavirus, opportunities.
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Экономика и менеджмент в условиях цифровизации

Цель статьи заключается в выявлении методологических аспектов экономики 
и менеджмента в условиях трансформации национальной экономики под 
влиянием процессов глобализации. 

Методологической основой исследования является использование логического 
и системного подходов, общефилософского, общенаучного и исторического 
методов, анализа и синтеза. 
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Научная новизна полученных результатов состоит в переосмыслении 
детерминантов состояния глобальной экономики, попытке философско-
хозяйственного уяснения цифровой экономики и определении ее границ. 

Выводы. Цифровая экономика – это система экономических отношений, 
основанная на реализации цифрового человеческого потенциала посредством 
использования информационно-коммуникационных и сквозных технологий, 
функционирующая в устойчивой инновационно ориентированной институцио-
нальной среде, нацеленной на повышение производительности труда и улучшение 
благосостояния общества в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг. Выявлена необходимость проведения дальнейших 
исследований в сфере экономики и международного менеджмента в контексте 
достаточно радикальной трансформации мировой экономики, в том числе в 
ракурсе пандемии коронавируса, а также важности применения новых методов 
и инструментов управления в эпоху цифровой экономики.

Ключевые слова: электронная экономика, цифровая экономика, виртуальная 
экономика, современные информационные технологии, облачная инфраструк-
тура предприятия, коронавирус, возможности.

Актуальність теми дослідження. Сучасна світова економічна сис-
тема багато в чому характеризується глобальним впливом інформа-
ційних технологій (ІТ). Динамічний розвиток ІТ та бізнесу в струк-
турі В2В, В2С, В2G, G2C визначив появу понять електронна і 
цифрова економіки. 

За визначенням Світового банку, цифрова економіка – це система 
економічних, соціальних і культурних відносин, заснованих на 
використанні цифрових інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), тобто економіка плюс інформаційні комп’ютерні технології. З 
огляду на різноманітність підходів остаточного чіткого визначення 
змісту поняття цифрова економіка не існує, оскільки його трактують 
залежно від того смислового навантаження, яке в неї вкладають 
фахівці певної галузі: економісти, ризик-менеджери й ін. Загалом 
під цифровою економікою можна розуміти особливу сферу економічних 
відносин, що визначена інноваційними розробками, різноманітними 
технічними й технологічними досягненнями («проривами»), інтер-
нет- та інформаційно-комунікаційними системами.

Цифрова економіка залишається одним з найбільш динамічних 
сегментів економік у багатьох країнах світу й активно впливає на 
такі галузі, як: роздрібна торгівля, банківська справа, логістика та 
маркетинг, освіта й охорона здоров’я, транспорт, енергетика, ЗМІ; 
розширює кількість постачальників, клієнтів, партнерів і конкурен-
тів. Загальновідомо, що цифрова економіка має низку незаперечних 
переваг порівняно з традиційними: основним ресурсом є інформація, 
яка є необчислюваним швидкозростаючим джерелом; інтернет-тор-
говельний простір не обмежений. Той самий фізичний ресурс може 
бути використаний нескінченну кількість разів для надання різно-
манітних послуг і забезпечення споживачів виробництва; масштаб 
операційної діяльності обмежений тільки розмірами інтернету, тоб-
то, по суті, на основі сучасних реалій є колосальним.

Лідерами в розвитку цифрової економіки є Велика Британія, 
Японія, Ізраїль, Сінгапур, Нова Зеландія, Південна Корея. За до-
слідженнями аналітиків International Data Corporation і школи 
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Флетчера 2018 року, загальні світові витрати на технології цифрової 
трансформації становили близько 21,3 трлн дол. США, до 2021 року 
збільшилися на 16,8% і сягнули 35,78 трлн дол. США. В умовах мо-
дернізації економіки її перехід на новий рівень цифровізації питання 
розвитку світової економіки, з огляду на посилений вплив пандемії 
коронавірусу на неї та інші виклики, стає особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з Т. Н. Савіною, 
якщо розглядати економіку як висотну вежу, що складається з таких 
поверхів, як індустріальний, аграрний і поверх економіки послуг, 
то цифрова економіка є в ній надбудовою. Більш того, цифрова еко-
номіка – це новий поверх у вежі класичної економіки й класичного 
міжнародного менеджменту. Цифрова економіка покладе край до-
мінуванню офісних клерків та інших працівників у сфері нематері-
альної праці й ознаменує появу нового соціального прошарку. Клю-
човим чинником цифрової трансформації в діяльності суб’єктів 
ринку є розвиток цифрової культури. 

Цифровізації української економіки останнім часом присвячено 
значну кількість наукових робіт. Серед зарубіжних авторів свій вне-
сок у дослідження проблем, що стосуються цифрової економіки та 
цифровізації менеджменту, зробили: Х. Клодт, В. Боусон, Р. Бухт, 
Р. Хікс, Н. Голдестем, К. Тан, Р. Павлідіс, І. Мітрофанова, О. Устю-
жаніна, А. Харченко, Є. Попов, Л. Лапідус, В. Бондаренко, Т. Юді-
на, Є. Нестеренко, Р. Наменко й ін.

Цифрова економіка – це глобальний тренд, що задає нову пара-
дигму розвитку багатьох країн світу, зокрема й України. Перехід на 
рейки цифровізації є одним з ключових пріоритетів розвитку нашої 
держави сьогодні. Як справедливо підкреслюють експерти, конкурен-
тоспроможність країни в стратегічному майбутньому, а точніше 
йдеться про новий технологічний уклад, буде визначати безпосередньо 
рівень цифровізації. Формування цифрової економіки – це серйозне 
питання національної безпеки та незалежності. Слід зазначити, що 
в цій сфері немає міжнародного регулювання, але треба розуміти, що 
основною проблемою самої цифрової економіки (цифрового менедж-
менту) є питання, де вона починається і де закінчується.

Існує багато технологій (когнітивна, хмарна, інтернет речей, ве-
ликих даних й ін.), які будуть помітно впливати на наше життя в 
найближчому майбутньому. Тема цифрового сегменту економіки 
стала актуальною завдяки якісним змінам в економіці, управлінні 
та суспільстві. Питання полягає в тому, якою буде глобальна еконо-
міка в результаті наслідків коронавірусу і яка буде трансформація 
економіки й управління. Базовою причиною розширення цифрового 
сегменту економіки є зростання трансакційного сектору, на який у 
розвинених країнах припадає понад 70% національного ВВП. Тому 
цифрова економіка найбільш ефективно функціонує на ринках з 
великою кількістю учасників і високим рівнем проникнення ІКТ-
послуг.

Метою статті є з’ясувати методологічні аспекти економіки та 
менеджменту в умовах трансформації національної економіки під 
впливом процесів глобалізації, визначити структуру й концепт-схему 
цифрової економіки, розглянути особливості управління суб’єктом 
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господарювання (підприємством) в умовах цифровізації, системати-
зувати три рівні цифрової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю світового економічного 
розвитку початку XXI століття є домінування трьох тенденцій: від-
бувається подальше поглиблення взаємозалежності країн; окремі 
галузі економіки розвинених країн працюють не стільки на внутріш-
ній ринок, скільки на зовнішній; більшість країн пов’язує своє 
економічне зростання з накопиченням переваг у системі міжнарод-
ного поділу праці. Подібні умови змушують держави реформувати 
зовнішню політику з метою досягнення балансу економічних і по-
літичних інтересів між національною безпекою і відкритістю країни. 
Особливу увагу приділяють іноземним інвестиціям, які, певною 
мірою знижуючи національний суверенітет, дають змогу забезпечити 
подальшу інтегрованість економіки у світогосподарську систему.

В умовах інноваційної конкуренції рівень міжнародної конкурен-
ції країни, регіону, підприємства визначають обсягом і якістю їх 
інноваційно-маркетингового потенціалу, рівнем та якістю міжнарод-
ного менеджменту, флексибільності, здатності до адаптації до зов-
нішніх опорів, а також поширення своєї діяльності за межі націо-
нальної території. У багатьох випадках підприємства України сти-
каються з протиріччям з наявним національним корінням і 
підвищеними вимогами світового ринку до гнучкості виробничої 
діяльності. З метою її забезпечення підприємства змушені передава-
ти субпідрядникам багато допоміжних операцій, зокрема на основі 
технології аутсорсингу здійснювати мережеве управління, постійно 
шукати способи зниження собівартості й підвищення інноваційності 
та наукоємкості продукції [1].

Х. Клодт, К. Мюллер і П. Ревенглоу за допомогою моделей тех-
нічного прогресу Дж. Хікса, Р. Харрода й Р. Солоу зробили спробу 
розкрити роль інновацій у підвищенні продуктивності праці та роз-
витку економіки загалом. Були отримані дуже різні результати, що 
може свідчити про недосконалість самих моделей, розроблених для 
оцінки технічного прогресу індустріального періоду, які не врахову-
ють особливостей постіндустріальної стадії розвитку економіки, а 
також переваги знань як нового чинника виробництва [2]. Х. Клодт 
і К. Мюллер [3, 52], аналізуючи результати, сформулювали питання 
по-новому: нова економіка обумовлює тільки прискорення панівного 
до теперішнього часу технічного прогресу або порівняно з промис-
ловою ерою технічний прогрес є зовсім іншим? 

Дійсно, сучасна економіка, наука й техніка породили якісно но-
вий тип економічного зростання і розвитку, що потребує створення 
цілісних національних і регіональних інноваційних інформаційних 
систем (складної інституційної та економічної інфраструктури), які 
забезпечують в умовах інтеграції та глобалізації єдність фундамен-
тальних і прикладних наукових досліджень, їх упровадження в 
практику.

Світ вступив в епоху парадигмальних перетворень: у нашу свідо-
мість «постукав» новий час, насичений такими подіями вибухового 
характеру (наприклад пандемія коронавірусу, цифрова трансформа-
ція світової економіки, процеси глобального потепління клімату, 
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війна), що не вкладаються у формат усталених уявлень, логіку сві-
тового розвитку. Вкотре, як зазначено в роботі В. І. Дубницького і 
Є. Г. Кочетова, світове співтовариство усвідомило не тільки «мізер-
ність» обсягу накопиченого знання і, насамперед, гуманітарного й 
інформаційного, а й грандіозність сфери незнання, недосконалість 
наявних технологій пізнання – гносеології, величезного запізнення 
в осмисленні того, що відбувається [4, 16].

Опис процесів глобалізації зроблено в межах різних наук, тому 
єдиного визначення феномену глобалізації не існує. Економічна й 
інформаційна складові глобальних процесів буквально трансформу-
вали всі сфери життєдіяльності: соціальну, воєнно-політичну та 
правову. Вони стали «альфою та омегою» глобальної економіки, 
центральним її механізмом. Не менш актуальними й важливими 
постають питання вироблення новітнього класу механізмів оперуван-
ня економічних агентів в умовах перманентного зародження нових 
глобальних транскордонних потоків і загалом цифрового співтовари-
ства. Глобалістика по-новому відкриває сенс зовнішньоекономічних 
зв’язків у національній економіці як боротьби за участь у форму-
ванні та розподілі світового доходу, по-новому визначає роль держа-
ви в регулюванні економічних, ресурсних і фінансових потоків, що 
трансформують стратегії розвитку.

Магістральним напрямом розвитку світової економіки вважають 
формування цифрової економіки. Вибір того чи іншого варіанта мо-
дернізації економіки залежить від багатьох факторів: потенціалу 
країни, ступеня його технологічного розвитку, зовнішньоекономічної 
ситуації та ін. Вибору оптимальної моделі модернізації економіки 
може сприяти розробка до загальної теорії постіндустріальної модер-
нізації економіки, у якій на основі вивчення міжнародного та віт-
чизняного досвіду здійснення структурної перебудови економіки 
будуть виявлені типи й моделі модернізації, запропоновані підходи 
до класифікації різних інновацій (доцільно виділяти інновації екс-
тенсивного й інтенсивного типів).

Перетворення соціально-економічних систем країн світу не роз-
ривні зі зміною економічної ідеології. А. П. Джухас і Дж. Дж. Сноу, 
відзначаючи перехід США від індустріального суспільства в інфор-
маційне та сервісне, вказують, що побудова високотехнологічного 
суспільства на основі інформаційно-комунікаційних технологій за-
жадала істотних мінеральних ресурсів для формування відповідної 
інфраструктури, а в подальшому їх споживання визначатиметься 
лише необхідністю її підтримки [5]. При цьому національні еконо-
міки досить активно інтегруються в єдиний глобальний механізм з 
універсальною системою макроекономічного регулювання і відповід-
ною системою оцінок. По суті, відповідно до зовнішньої ситуації у 
світі з’являється нова економіка.

Наведемо щодо цього твердження кілька аргументів. По-перше, 
відбувається бурхливий розвиток ринку знань, постійно зростає роль 
національного сектору, виробництва та збуту сучасних IT-технологій, 
що прискорює процес формування цифрової економіки, 
комп’ютеризації інформаційного простору економіки та всього сус-
пільного життя. По-друге, нова економіка – це стрімке зростання 
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капіталізації ринкової вартості компаній шляхом створення їх роз-
галужених мереж (наприклад ритейлери «Amazon», «Alibaba»). Гло-
бальні структурні зрушення у світовій економіці зумовлені переходом 
розвинених країн до шостого постіндустріального технологічного 
укладу, якому притаманні якісно нові соціальні, ресурсні та високі 
екологічні критерії і стандарти. В умовах глобалізації політичні й 
корпоративні еліти різних країн вибудовують свої геополітичні стра-
тегії та шляхи модернізації економіки, які покликані забезпечити 
їм гідне місце в новій ієрархії взаємин. При цьому розвинені країни 
світу концентрують зусилля на тому, щоб зберегти своє лідерство у 
світовому інноваційному виробництві та закріпити технологічний 
відрив від інших країн.

На сучасному етапі досить актуальні питання формування інфор-
маційного суспільства та цифрової економіки, а також цифровізації 
економічних процесів і проникнення інформаційних технологій в усі 
сфери діяльності. Віртуальний простір активно поширився в наше 
життя, змінивши сприйняття людей, механізми мислення, специфі-
ку освоєння інформації і, безумовно, комунікації. Причому комуні-
каційні зміни проявилися в стилістиці, символіці мови, її емоційній 
насиченості. Розуміння цієї інформаційно-телекомунікаційної специ-
фіки дасть змогу професіоналам комунікаційної індустрії (маркето-
логам, бренд-менеджерам) коректно вибудовувати повідомлення і 
більш ефективно вирішувати комунікаційні завдання при зверненні 
до цільових аудиторій. Осмислення комунікаційної сфери динамічно 
мінливого суспільства передбачає, передусім, розгляд найбільш іс-
тотних тенденцій трансформації сучасного людства в цифрову циві-
лізацію. Грецький філософ П. Павлідіс називає суспільство, у якому 
наукові знання і розумова праця відіграють певну роль в системі 
виробництва та в досягненні економічного успіху, «когнітивним ка-
піталізмом» [6]. В умовах цієї нової моделі процеси та результати 
когнітивної діяльності людини стають базовим економічним ресурсом 
поряд з традиційними: землею, працею і капіталом. У цих умовах 
еволюціонує і вся сучасна цивілізація [7, 620].

Процес цифровізації приймає загальносвітові (глобальні) масшта-
би, а сам перехід на зберігання та обробку інформації в цифровому 
вигляді призводить до експоненціального зростання світового обсягу 
даних. Уперше поняття цифрова економіка запропонував Дон Тап-
скотт 1995 року у своєму дослідженні «The Digital Economy», де під 
нею пропонував розуміти економіку, засновану на цифрових техно-
логіях. 

У звіті Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) це поняття використовують не як самостійне явище, а для 
відображення процесів цифровізації різних секторів світової еконо-
міки, зокрема роздрібної торгівлі, енергетики, транспорту, банків-
ської справи, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації 
та ін. [8]. 

За Д. В. Євтяновою, цифрова економіка – це автоматизоване 
управління господарством на основі передових інформаційних тех-
нологій; новий економічний устрій, заснований на ефективному ін-



46 Фокіна-Мезенцева К. В., Саюн А. О.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
2
. 
№

 2
8

формаційному управлінні; система виробництва, якому необхідний 
сучасний світ для здійснення успішного економічного зростання [9].

Характерною особливістю цифрової економіки є максимальне за-
доволення потреб усіх її учасників за рахунок використання інфор-
мації, зокрема персональної [10, 243].

Інформаційні технології, що з’явилися в 1970-х роках, стали 
самоціллю для збору, зберігання, обробки величезних масивів інфор-
мації і засобом створення глобальних ринків. Аналогічна картина 
відбувається сьогодні й з цифровими технологіями, які знову роз-
глядають здебільшого як засіб підвищення ефективності сучасної 
економіки за рахунок автоматизації всіх процесів, обробки даних, 
для отримання знань і формування нових ринків. На думку В. М. Бон-
даренко, тільки з появою цифрових та інших технологій у XXI сто-
літті виробництво може знову орієнтуватися на задоволення потреб 
кожної конкретної людини, не роблячи нічого зайвого, і створення 
умов цифрової рівності в доступі до благ при максимальній їх різно-
манітності [11].

Як випливає з результатів досліджень учених [12–15], переважно 
під цифровою економікою розуміють набір економічних і соціальних 
видів діяльності, які забезпечують такі інформаційно-комунікаційні 
технології, як: інтернет, мобільні й сенсорні мережі, що передбача-
ють здійснення комунікацій, фінансових транзакцій, освіти, розваг 
та інших видів бізнесу на базі використання комп’ютерів, смартфо-
нів й інших пристроїв. При цьому необхідне розуміння цифрової 
економіки з позицій світоглядного підходу як цілісної, системної та 
комплексної проблеми [11]. Формування, розвиток і реалізація циф-
рової економіки мають відбуватися на міждисциплінарній основі, 
тобто на стику всіх наук, відповідно до об’єктивності мети розвитку 
людського суспільства та необхідності її усвідомленого вибору й ре-
алізації. Погоджуємося з думкою дослідників [16], що це дасть змо-
гу зрозуміти, якими повинні бути стосунки між людьми, тобто яка 
модель життєвого устрою повинна виникнути, щоб всебічно оцінити 
і якомога повніше використовувати творчі можливості цифрової 
економіки.

Головне – знайти адекватний цій моделі механізм функціонуван-
ня, щоб мати можливість попередити виникнення загроз. Цифрова 
економіка в умовах інформаційного суспільства – це не технічна, не 
соціально-культурна, не філософська проблема й не економічне чи 
політичне завдання. Цифрова економіка, на думку авторів робіт [11; 
17; 18], – загальнолюдське завдання, більш того, це проблема світо-
глядна, і її потрібно вирішувати на дисциплінарному науковому 
рівні. Отже, сформувати, розвинути й реалізувати цифрову економі-
ку, розкрити її творчі можливості, мінімізувати можливі ризики для 
людини та суспільства, а краще їм запобігти, вирішити також загалом 
завдання менеджменту бізнесу й господарської діяльності, виконавчої 
влади та суспільства можливо тільки за умови, якщо всі рішення в 
підсумку будуть забезпечувати безперервний еволюційний рух (без 
повернення назад) до досягнення мети розвитку. Згадаймо висловлю-
вання Крістофера Коукера: «Ніхто не хоче жити в епоху, коли руй-
нується світовий порядок, це по-справжньому небезпечні часи». 



47Економіка і менеджмент в умовах цифровізації

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
2
. 
№

 2
8

Відомо, що в умовах цифрової економіки відомості, які застосо-
вують в усіх сферах соціально-економічної діяльності, існують у 
цифровій формі. Це відбивається і на цифровій трансформації бізнес-
процесів: змінюється їхня швидкість і якість, що дає можливість 
підвищити швидкість прийняття рішення, різноманітність самих 
процесів і готовність до їх оперативного перегляду залежно від по-
треб бізнесу й клієнта [10, 243]. 

Зазначимо, що цифрова економіка тісно пов’язана з процесом 
глобалізації, коли стираються кордони між державами, так і для 
кожної країни цифровізація важлива для підвищення рівня конку-
рентоспроможності на глобальному ринку й забезпечення економіч-
ного зростання держави. Причому, як зазначила І. Л. Авдєєва, 
упровадження нових технологій без міцного фундаменту загрожує 
зростаючим розривом у рівні економічного благополуччя, посиленням 
нерівності та державного контролю [20, 60]. 

Базисом економічних змін (зокрема цифрової економіки) є оптимі-
зація наявних моделей економічних взаємовідносин, що передбачають 
у своїй основі якісне зростання економіки, яке супроводжується по-
кращенням добробуту населення держави та її регіонів. На думку 
Е. С. Нестеренко та Р. В. Науменко, розширення сфери впливу цифро-
вої економіки фактично сприяє вирішенню економічних проблем дер-
жави та створенню нової системи, в основі якої – людина [19, 918–919]. 

По-перше, людина як і раніше, є певною ланкою економіки. Ав-
томатизовані технологічні системи не здатні приймати рішення (зо-
крема управлінське) у неординарних ситуаціях, що передбачає на-
явність суб’єкта визначення завдань, який регулює діяльність меха-
нізму. Отже, технології є підсумком наукової і техніко-ор ганізаційної 
діяльності індивіда (наприклад менеджера) і залишаться лише ін-
струментом, що надає людині можливість досягти певних цілей. На 
рис. 1 представлені особливості управління в умовах цифровізації на 
рівні підприємства. 

Рис. 1. Особливості управління підприємством в умовах цифровізації

Джерело: розробка авторів. 
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По-друге, штучний інтелект може хибно трактувати ті чи інші 
події, тому саме людина залишається основним зберігачем інформа-
ції, у якій відображено досвід минулих поколінь. А. Г. Чернишов 
підкреслює, що через рефлексію передової думки та зібраних знань 
відбувається поява якісно нової екосистеми для прийняття страте-
гічних рішень [21, 19].

По-третє, ефективність цифрової економіки визначається досяг-
неними економічними показниками, рівнем конкурентоспроможнос-
ті й місцем у глобальній економіці (глобальному ринку), успішність 
яких багато в чому залежить від професійної компетенції трудових 
ресурсів.

Погоджуємося з думкою авторів робіт з дослідження феномену 
цифрової економіки [13; 17; 22], що знання, якісна сучасна освіта, 
наявність інформації і використання комунікацій дають змогу ство-
рити цифрову інфраструктуру. Вона містить у собі мережевий бізнес, 
електронну торгівлю, індустрію 4.0, алгоритмічну економіку, еконо-
міку «вільного заробітку» й ін. 

Саме наявність цифрової інфраструктури багато в чому дає мож-
ливість сформулювати визначення цифрової економіки в редакції 
Р. Бухта і Р. Хікса: «Цифрова економіка є не що інше як частина 
загального обсягу виробництва, створена на базі цифрових техноло-
гій фірмами, бізнес-модель яких заснована на цифрових товарах і 
послугах» [22, 154–155].

Якщо подивитися на світову економіку з погляду глобалізації та 
міжнародного управління, то можливість інтерпретувати цифрову 
економіку є способом реагування на глобальні економічні перетво-
рення і революцією в галузі інформаційних технологій, які разом 
мають посилити вплив як на світову економіку загалом, так і на 
економіку окремої держави [23, 5].

Рис. 2. Три рівні цифрової економіки

Джерело: розробка авторів на основі [22, 154–155].



49Економіка і менеджмент в умовах цифровізації

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
2
. 
№

 2
8

При розгляді рівня впливу цифрової економіки на трансформу-
вання світової економіки, особливо з урахуванням наслідків пандемії 
коронавірусу на економіку більшості держав, слід розуміти, що 
цифрова економіка – це результат взаємного впливу фундаменталь-
них і технологічних викликів у багатьох галузях, які зумовлюють 
створення нових товарів і послуг, трансформацію, знищення наявних 
або появу нових сфер діяльності [24, 1789].

Досягнення цілей цифрової інформації у сфері бізнесу може бути 
приватною самоціллю. Але, з позицій багатьох урядів країн світу, 
цифрову економіку вважають базовим засобом для досягнення цілей 
більш високого порядку (табл. 1). 

Таблиця 1
Пріоритетні показники в межах національних  

цифрових стратегій країн ОЕСР

Показник Країна

1. Валовий внутрішній продукт 
(ВВП)

Данія, Ізраїль, Швеція, Японія, 
Німеччина

2. Боротьба зі зміною клімату і 
сприяння сталому розвитку

Швеція, Фінляндія, Швейцарія, 
Норвегія 

3. Створення / збереження робочих 
місць

Данія, Німеччина, Латвія

4. Якість життя та добробуту
Нідерланди, Фінляндія, ОАЕ, Ес-
тонія

5. Підвищення конкурентоспромож-
ності економіки

Нідерланди, Німеччина, Естонія 

6. Підвищення продуктивності праці Фінляндія, Швейцарія, Росія
7. Демократія і прозорість економіки Швейцарія, Швеція, Фінляндія

Джерело: [8, 36]; [8, 40].

Слушною вважаємо точку зору вчених-економістів, які вказують, 
що цифрова економіка повинна підлягати всебічному контролю і 
регулюванню з боку держави, основою чого стане концепція цифро-
вого управління, побудована на принципі «пов’язаності» діяльності 
суб’єктів економіки та концепції національної безпеки. 

Держава, відповідно до необхідності забезпечення національних 
інтересів, через систему національних інститутів формує цифрове 
інституційне середовище, що регламентує господарську діяльність 
економічних суб’єктів. При цьому країна прагне створити таку сис-
тему, яка дала б змогу забезпечити інформаційну безпеку й еконо-
мічну незалежність держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 
Можемо стверджувати, що невід’ємним елементом цих дій є розроб-
ка сприятливого інституційного середовища, що враховує всі п’ять 
груп розвитку цифрової економіки: інститути нормативного регулю-
вання, інститути освіти, інститути науки, інститути культури, ін-
ститути охорони здоров’я, інститути зайнятості. Крім того, цифрова 
система, що склалася, висуває нові досить жорсткі вимоги до учас-
ників ринку праці. Це зумовлює об’єктивну необхідність у коорди-
нації на державному рівні процесу освоєння трудовими кадрами 
цифрових компетенцій.
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Серед передумов розвитку цифрової економіки в Україні можна 
виділити кілька аспектів: система освіти має високий потенціал для 
підготовки фахівців цифрової економіки; є оригінальні організаційно-
технологічні рішення зі створення ефективної інфраструктури 
цифрової економіки; інтеграція і розвиток конкретних кейсів на базі 
сучасних принципів цифрової економіки створять синергетичний 
ефект, що сприятиме загальному зростанню економіки [25]. 

Висновки. Отже, цифрова економіка – це система економічних 
відносин, заснована на реалізації цифрового людського потенціалу 
за допомогою використання ІКТ і наскрізних технологій, яка функ-
ціонує в стійкому інноваційно орієнтованому інституційному серед-
овищі, спрямованому на підвищення продуктивності праці й поліп-
шення добробуту суспільства в процесі виробництва, розподілу, об-
міну та споживання товарів і послуг. За результатами роботи 
виявлено необхідність проведення подальших досліджень у сфері 
економіки та міжнародного менеджменту в контексті достатньо ра-
дикальної трансформації світової економіки, зокрема в ракурсі пан-
демії коронавірусу, а також важливість застосування нових методів 
та інструментів управління в епоху цифрової економіки. 
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БЕНЧМАРКІНГОВИЙ ПІДХІД  
У МЕНЕДЖМЕНТІ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета статті – проаналізувати проблеми та можливості застосування бенч-
маркінгового підходу в управлінні якістю та підвищенні конкурентоспромож-
ності вітчизняних приладобудівних підприємств. У ході дослідження розкрито 
сутність і специфіку бенчмаркінгу, описано його основні поняття та процес 
реалізації під час управління якістю на промисловому підприємстві. Під бенч-
маркінгом запропоновано розуміти процес порівняння своєї діяльності з кра-
щими компаніями на ринку, у споріднених і неспоріднених галузях з подаль-
шою реалізацією змін для досягнення та збереження конкурентоспроможності. 
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Представлено різні методи проведення бенчмаркінгу (зокрема його спіль-
ний і конкурентний різновиди) з роз’ясненням цілей і переваг кожного з них 
в управлінні якістю. Розкрито варіанти застосування процесу бенчмаркінгу 
для управління якістю на приладобудівних підприємствах з його перетворен-
ням з проєктно-орієнтованого на безперервний. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що методи конкурентного 
аналізу й управління якістю на основі виявлених переваг проаналізовано на 
прикладі двох вітчизняних приладобудівних підприємств: ПрАТ «Самбірський 
приладобудівний завод “Омега”» і ДП «Харківський приладобудівний завод 
(ХПЗ) імені Т. Г. Шевченка».

Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, менеджмент якості, 
бенчмаркінг, приладобудівна промисловість, бізнес-процеси.
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Benchmarking approach in quality management  
of domestic instrument-making enterprises

The aimof the article is to develop practical and methodological recommendations 
for improving the quality management processes at domestic instrument-making 
enterprises and increasing their competitiveness based on the use of benchmarking 
processes. 

The research methodology includes: system-structural and comparative studies 
with a conditionally reference model (to understand the logic of benchmarking studies 
of different types in related and unrelated industries, with an explanation of theirs 
goals and advantages for quality management); monographic method (to search for 
relationship between existing competitive strategies for instrument-making enterprises 
(innovators and non-leaders) and their choice of the most adequate benchmarking 
techniques);system-analytical method (for the analysis of specific benchmarking tools 
used by real domestic instrument-making enterprises); design-scenario method (to 
study the future strategic moves of surveyed enterprises and potential impact on 
their quality management results). 

Scientific novelty: the options for using the benchmarking process for quality 
management at instrument-making enterprises are disclosed, which make it possible 
to turn this process from project-oriented to continuous. 

Practical value: methods of competitive analysis and quality management based 
on the advantages identified through benchmarking are considered on the example 
of two domestic instrument-making enterprises: PJSC Sambir Instrument-Making 
Plant «Omega» and State Enterprise Kharkiv Instrument-Making Plant (KhPZ) named 
after Taras Shevchenko. 

Conclusions. Ukrainian instrument-making enterprises are gradually moving 
along the path of changing generations of benchmarking: from reengineering 
(retrospective product analysis) to competitiveness benchmarking, and then to gaining 
advantages as a quality leader on the example of enterprises from unrelated segments 
(and not necessarily competitors). There are still two unresolved stages ahead: 
strategic benchmarking (with a systematic assessment and selection of strategic 
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alternatives aimed at improving productivity through the study of successful 
innovative strategies of external partner enterprises) and global benchmarking (as 
a tool of the future for organizing international cultural and industrial exchanges 
of technologies, products and processes).

Keywords: quality, competitiveness, quality management, benchmarking, 
instrument-making industry, business processes.
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Бенчмаркинговый подход в менеджменте качества  
отечественных приборостроительных предприятий

Цель статьи – проанализировать проблемы и возможности применения бенч-
маркингового подхода в управлении качеством и повышении конкуренто способности 
отечественных приборостроительных предприятий. В ходе исследования раскрыты 
сущность и специфика бенчмаркинга, описаны его основные понятия и процесс 
реализации при управлении качеством на промышленном предприятии. Под бенч-
маркингом предложено понимать процесс сравнения своей деятельности с лучши-
ми компаниями на рынке, в родственных и неродственных отраслях с последующей 
реализацией изменений для достижения и сохранения конкурентоспособности. 

Представлены различные методы проведения бенчмаркинга (в том числе его 
общая и конкурентная разновидности) с разъяснением целей и преимуществ 
каждого из них в управлении качеством. Раскрыты варианты применения про-
цесса бенчмаркинга для управления качеством на приборо строительных пред-
приятиях с его превращением из проектно-ориентированного на непрерывный. 

Научная новизна исследования состоит в том, что методы конкурентного 
анализа и управления качеством на основе выявленных преимуществ рассмотрены 
на примере двух отечественных приборостроительных предприятий: ЧАО «Сам-
борский приборостроительный завод “Омега”» и ГП «Харьковский 
приборостроительный завод (ХПЗ) имени Т. Г. Шевченко».

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, менеджмент качества, 
бенчмаркинг, приборостроительная промышленность, бизнес-процессы.

Постановка проблеми. Зрозумілою всім є необхідність і важли-
вість забезпечення менеджменту якості на вітчизняних промислових 
підприємствах, що є передумовою їх активної адаптації в сучасних 
конкурентних умовах, зокрема тоді, коли наявні перспективи ви-
ходу на зовнішні ринки. 

Потреба у швидкій адаптації до динамічного конкурентного середо-
вища через модернізацію є актуальною для вітчизняних приладобу-
дівних підприємств, які змушені бути мобільними (тобто переважно 
належать до середнього бізнесу), дбають про втримання статусу ін-
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новаторів та здебільшого не вириваються в галузеві лідери (хіба в 
нішові). З іншого боку, прискорення внутрішніх і зовнішніх про-
цесів вимагає від них швидких і дієвих управлінських рішень, які 
зможуть їм дозволити дотримуватись досить вільної цінової політи-
ки через порівняно високу якість продукції і послуг (післяпродаж-
ного сервісу та проведення періодичних додаткових ремонтів).

Одним з найбільш відомих інструментів, що дають змогу ефек-
тивно управляти якістю, є бенчмаркінг, під яким переважно розу-
міють системний метод виявлення найвищих стандартів продукції, 
послуг і процесів за допомогою зіставлення таких продукції, послуг 
і процесів у різних компаніях.

Зростання популярності бенчмарінгу як інструменту управління 
частково є відповіддю на недавній економічний спад, який привернув 
увагу компаній до питання підвищення ефективності бізнес-процесів 
і конкурентоспроможності продукції. Майстерне застосування бенч-
маркінгу дає можливість вирішити обидва ці завдання.

З роками, у міру розробки компаніями власних методів бенчмар-
кінгу й опублікування бізнес-аналітиками його теоретичних основ, 
розуміння того, що є еталонним зіставленням і як його краще про-
водити, зазнало певних змін. На сьогодні найважливішою частиною 
бенчмаркінгу стає використання отриманої інформації як посібника 
до дій або, іншими словами, для впровадження змін і покращення 
становища з метою досягнення тих найвищих стандартів якості, які 
зазвичай називають передовими методами роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних роботах, 
пов’язаних з проблемою управління якістю високотехнологічних ін-
новаційних підприємств, часто дослідники вибирають вузький погляд 
на цей процес: одні – зосереджуються на технічному рівні виробни-
цтва продукції і на дотриманні стандартів [1], інші – на соціальних 
методах менеджменту та на функціях управління, що визначають 
цілі й відповідальність у сфері якості [2]. При цьому забувають про 
вплив зовнішнього конкурентного динамічного середовища та необ-
хідність врахування певної вибраної стратегії підприємства.

Як зазначено, характер діяльності й виживання вітчизняних при-
ладобудівних підприємств, як правило, призводить їх до вибору 
таких конкурентних стратегій, як переслідування лідера (за М. Пор-
тером) і патієнтна стратегія (за В. Юдановим) [3], що своєю чергою 
потребує від них специфічних засобів конкурування та підводить нас 
до застосування бенчмаркінгу. 

На сьогодні метод бенчмаркінгу не обмежений лише бізнес-про-
цесами чи продукцією. Насправді за минулі роки промислові під-
приємства вже навчилися демонструвати високу винахідливість при 
виборі елементів бізнесу, що розглядають під час бенчмаркінгу 
[4, с. 22].

Успішний бенчмаркінг передбачає виявлення основних причин 
високої ефективності функціонування конкурента, зокрема у сфері 
управління якістю. Починають зі збору загальної інформації про 
характер діяльності підприємства, а кінцева мета полягає у вияв-
ленні методів його роботи. Термін інструмент реалізації означає, 
що бенчмаркінг дає змогу виявити основні чинники, що створюють 
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для підприємства можливість досягти високої ефективності, напри-
клад, у галузі виробництва продукції, бізнес-процесів або викорис-
тання ресурсів [5, с. 230].

Однією з поширених і природних відправних точок бенчмаркінгу 
є повна орієнтація на продукцію, що випускає компанія-конкурент. 
Бенчмаркінг продукції покращує загальне розуміння власних кон-
курентних позицій над ринковими та може значною мірою спирати-
ся на вторинні дослідження. 

Бенчмаркінг на основі чистих показників ефективності не завжди 
дає можливість вирішити фундаментальні питання конкурентоспро-
можності. Однак він допомагає подати в кількісній формі можливі 
досягнення та окреслити завдання. Крім того, бенчмаркінг фінансо-
вої ефективності часто можна провести з відносно невеликими ви-
тратами на основі загальнодоступної інформації.

Бенчмаркінг буває спрямований на бізнес-процеси, оскільки вони 
відображають можливості підприємства й тим самим дуже близькі 
до фундаментальних інструментів реалізації конкурентоспроможнос-
ті. Часто виявляється, що два підприємства мають однаковий доступ 
до ресурсів і бази клієнтів, проте одне з них ефективніше організо-
вує свої бізнес-процеси та забезпечує більш високу якість з менши-
ми витратами [6, с. 116].

Збір інформації про конкурентів є непростим завданням і може 
потребувати проведення значних первинних досліджень. Найчастіше 
хороші результати можна отримати завдяки використанню джерел 
інформації в усьому ланцюжку створення вартості конкурента, вклю-
чаючи постачальників і дистриб’юторів. Крім того, цінною інформа-
цією можуть бути результати бенчмаркінгу в підприємствах з інших 
галузей.

Для ухвалення ефективних стратегічних рішень потрібне знання 
стратегії конкурентів. Однак, як і у випадку з процесами, проана-
лізувати стратегії буває нелегко. Незважаючи на це, усе ж таки іс-
нують можливості проведення успішного бенчмаркінгу стратегій на 
основі результатів первинних досліджень та аналізу стратегії ком-
панії за допомогою абдуктивних міркувань [7, с. 257]. З відкритих 
джерел можна отримати значний обсяг інформації про стратегію 
компанії, проте багато аспектів стратегії ніколи не розкривають пу-
блічно. Окрім того, науковці рідко приділяють увагу прикладним 
питанням стратегічного управління якістю: у нашому випадку – для 
інноваційних нелідерських приладобудівних підприємств, які праг-
нуть поліпшити конкурентні позиції через наявні й нові інструмен-
ти бенчмаркінгу. 

Мета статті – виявити та проаналізувати можливості застосування 
бенчмаркінгового підходу в менеджменті якості вітчизняних 
приладобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Бенчмаркінг покликаний виявляти 
не тільки те, що виробляють інші підприємства, а й те, як вони це 
роблять. Тому вивчення структури й організації роботи в підприємстві 
є однією із загальних тем під час проведення бенчмаркінгу. Може 
йтися про будь-який аспект організації роботи компанії: затверджені 
функції або створені групи, підрозділи та бізнес-одиниці, кількість 
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співробітників тощо. Частиною бенчмаркінгу підприємства може 
стати навіть складання характеристик на окремих осіб.

Наведемо пояснення традиційного процесу бенчмаркінгу. Як за-
значено раніше, сьогодні багато компаній розглядають бенчмаркінг 
як безперервний процес. Однак на практиці бенчмаркінг, як прави-
ло, як і раніше, проводять у формі індивідуальних проєктів. Тому 
наведені далі пояснення розкривають робочий потік процесу 
бенчмаркінгу під час виконання одного такого проєкту [8, с. 8]. 
Загалом цю модель проєкту можна представити як одну ітерацію, 
проведену в межах серії ітерацій:

– виявлення галузі чи стратегічного спрямування;
– вибір групи бенчмаркінгу (з одночасною участю прихильників 

і скептиків, поєднанням різних експертів у галузі предмета 
дослідження та, можливо, зовнішньою підтримкою);

– виявлення вже відомої інформації та прогалин у доступних 
знаннях;

– вибір типу бенчмаркінгу (спільний чи конкурентний тощо);
– пошук і вибір партнера (-ів) з бенчмаркінгу;
– підготовка планів дій із заповнення недостатньої інформації 

(методи дослідження, спільні відвідування об’єктів, вторинні 
дослідження, конкурентна розвідка тощо);

– пошук знань та обмін інформацією з партнерами (спрямованість 
на передові методи роботи);

– аналіз отриманих результатів і підготовка рекомендацій щодо 
змін;

– управління реалізацією рекомендацій і змінами;
– моніторинг прогресу.
Перші чотири кроки процесу вважають етапом планування. Вони 

пов’язані з виявленням галузі дослідження, типу бенчмаркінгу та 
партнерів з бенчмаркінгу. Етап аналізу передбачає виконання робіт 
на місці з метою пошуку відповідних компаній і збору інформації 
про них. Оскільки цей процес має загальний характер, роботу на 
такому етапі можна виконувати як у межах спільного, так і 
конкурентного бенчмаркінгу. Перед прийняттям рішень про зміни 
чи покращення необхідно проаналізувати отриману інформацію. Хоча 
в описі процесу ці дії представлені у вигляді одного кроку, очевидно, 
що реалізація змін в організації пов’язана з величезною роботою та 
передбачає безліч власних процесів [9, с. 49].

У поточному контексті передбачено, що рекомендації, отримані 
під час бенчмаркінгу, передають для використання в процесі реалізації 
або управління змінами. Це забезпечує використання нової інформації 
як настанови до дії. Скорочується час, необхідний для ітерації 
процесу еталонного зіставлення, і бенчмаркінг більшою мірою стає 
безперервною діяльністю, а не одноразовим заходом [10, с. 26].

Розглянемо бенчмаркінговий підхід у менеджменті якості вітчизняних 
приладобудівних підприємств на прикладі ПрАТ «Самбірський 
приладобудівний завод (СПБЗ) “Омега”» та Державного підприємства 
«Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка».

Перше з названих підприємств, створене ще за часів Радянського 
Союзу, входило до складу могутнього Львівського ВО «Мікроприлад», 
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постійно розвивалося, набуваючи досвіду з розробки, упровадження 
та виготовлення приладів для різних галузей народного господарства 
держави.

На теперішній час СПБЗ «Омега» спеціалізується на випуску 
складних електронних приладів вимірювання та контролю для 
атомної енергетики, нафтопереробної, металургійної, хімічної та 
м’ясо-молочної промисловості; виготовляє прилади пожежної безпеки 
у вибухобезпечному виконанні; установки для визначення параметрів 
тампонажних розчинів (консистометри), прилади для визначення 
параметрів глинистих розчинів для нафтогазовидобувної промисло-
вості; товари народного вжитку [11].

Постійна співпраця з науковцями дає змогу розширювати 
асортимент продукції, забезпечувати високу надійність і конкурентну 
здатність як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Серед приладів і різноманітних товарів, що виготовляє ПрАТ «Сам-
бірський приладобудівний завод “Омега”», є як дуже складні прилади 
для вимірювання, контролю, захисту та сигналізації (ПВЦ-01 АС, 
РПЦ-02 АС, СГО-01 АС та ін.), для визначення параметрів бурових 
і тампонажних розчинів (ЛГР-3, СНЗ-2, ВПВ-01, ЛМР-1, УВЦ-2-М1, 
КЦ-5 та ін.), технологічного оснащення обсадних колон (центратор 
типу ЦЦ), так і товари побутового призначення (вентиляційні 
решітки, шашличниці, візки й ін.).

На противагу заводу СПБЗ «Омега», ДП «Харківський 
приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка» (ХПЗ) – багато профільне 
структуроване приладобудівне підприємство, що базується на 
традиціях і віковому досвіді у сфері промислового виробництва, 
спеціалізується на електроніці з високим рівнем відповідаль ності [12].

Продукцією підприємства користуються найбільш наукомісткі та 
високотехнологічні галузі промисловості: енергетика, зв’язок, транспорт, 
медицина, військова техніка. ХПЗ – одне з небагатьох підприємств 
України, що має власне конструкторське бюро, необхідний штат 
висококваліфікованих фахівців і технічні можливості для розробки, а 
також повного забезпечення виробництва електронних приладів.

Асортимент продукції ХПЗ – прилади й апарати високої точності 
для цивільного й військового виробництва, що доводить його високу 
інноваційність: 

1) електронні прилади, які використовують у медицині; 
2) АСУ ТП атомних, теплових, гідро-, вітроелектростанцій, АЗС 

і програмне забезпечення; 
3) електронні цифрові автоматичні телефонні станції (сільські й 

офісні), кросове обладнання та інші засоби телекомунікації, охорони 
й сигналізації; 

4) розробка та впровадження програмних матеріалів і комплексів; 
5) вироби для рухомого складу й стаціонарних об’єктів транс-

порт них підприємств; 
6) апаратура та прилади для метрополітену; 
7) побутові й промислові світильники (люмінесцентні); 
8) шафи для засобів телекомунікації та енергетики; 
9) виготовлення, регулювання і здавання ВТК приладів будь-якої 

складності як механічної, так і електронної частини.
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Перше підприємство («Омега») робить початкові кроки в 
застосуванні бенчмаркінгу для вдосконалення системи організації 
виробництва. Після вивчення досвіду європейських компаній 
аналогічного профілю з’ясовано, що вони активно використовують 
аутсорсинг і виводять непрофільні виробництва зі структури компанії. 
Тому керівництво заводу ухвалило рішення про впровадження цього 
досвіду та реорганізацію власного виробництва. Декілька цехів 
продали, а отримані кошти вклали в модернізацію основного 
виробництва. 

Також підприємство виявило кращі практики та проаналізувало 
типові помилки в підходах до управління капітальним будівництвом. 
Унаслідок цього в організації визнали, що більш розумно буде 
віддати управління капітальним будівництвом (перебудову цеху та 
складів) іншим запрошеним компаніям-фахівцям з будівництва.

Друге підприємство (ХПЗ) на основі дослідження закордонних 
практик виявило, що західні приладобудівні підприємства, які 
виробляють складне промислове устаткування, відмовляються у своїй 
структурі від металургійних цехів. Після цього завод ухвалив рі-
шення про переведення частини допоміжних підрозділів (зокрема 
тих, що пов’язані з металургійними процесами) на аутсорсинг. Тепер 
металургійну продукцію купують у сторонніх постачальників, а саме 
підприємство зосередилося на виготовленні та збиранні найскладніших 
високотехнологічних вузлів. 

Серед планів на майбутнє заводу «Омега» – проєкти на основі 
бенчмаркінгу щодо закордонних галузевих конкурентів: порівняльний 
аналіз моделей управління якістю, бенчмаркінг організаційної 
структури бізнес-процесів, аналіз загальної ефективності діяльності. 
Передбачено в процесі зіставлення вивчити продукцію підприємства, 
виробничі й управлінські процеси, організацію сервісного 
обслуговування (післяпродажного обслуговування, виконання 
допоміжних ремонтних робіт). 

Плани ХПЗ стосуються вивчення системи тотального управління 
якістю на закордонних приладобудівних заводах із супутніх підгалузей 
і навіть з неспоріднених галузей (оскільки діяльність аналогічної га-
лузі теж є закритою), але таких, де наявна подібність певних процесів. 
Зокрема, заплановано створити гуртки якості в окремих цехах і 
підрозділах заводу для активнішого залучення працівників у процеси 
перетворень. Для ХПЗ об’єктами бенчмаркінгових досліджень для 
еталонного зіставлення є технологічні й інноваційні підрозділи 
західних і східних компаній-лідерів у галузі приладобудування. Зараз 
підприємство також активно застосовує систему еталонного зіставлення 
для покращення внутрішніх функціональних процесів. Навіть створено 
спеціальний відділ для вивчення зарубіжного досвіду та його адаптації 
під потреби підприємства. 

Попередня оцінка всіх згаданих вище бенчмаркінгових заходів 
за підсумками сценарного моделювання дає змогу стверджувати 
про високу ймовірність отримання позитивних результатів обох 
аналізованих приладобудівних підприємств як у сфері управління 
якістю, так і досягнення вищої ефективності та здобуття конкурентних 
переваг.
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Висновки. Одним з дієвих інструментів стратегічного менеджменту 
та маркетингу для зміцнення конкурентоспроможності, зокрема 
через забезпечення позитивних результатів управління якістю, є 
використання бенчмаркінгу. Незважаючи на свою ефективність, цей 
інструмент поки не досить поширений. Проте вважаємо, що досвід 
вітчизняних промислових підприємств, які вже успішно застосову-
ють бенчмаркінг у своїй діяльності, буде поширюватися, і бенч-
маркінг стане затребуваним інструментом насамперед в управлінні 
якістю. 

Бенчмаркінгові маркетингові методи еталонного зіставлення, 
пов’язані з пошуком найкращих рішень і методів, допомагають 
виявити проблеми в організації діяльності підприємства й зони 
відставання та визначити шляхи подолання криз, знайти характерні 
для певної вузької галузі практики організації виробництва, 
управління, збуту. На основі еталонного зіставлення своєї діяльності 
з іншими підприємствами можна вдосконалити бізнес-процеси, 
покращити якісні характеристики продукції, знизити витрати, 
досягнути кращих показників ефективності. Західні практики дають 
можливість промисловим підприємствам на основі використання 
бенчмаркінгу також сформувати довгострокові плани розвитку та 
стратегії управління. У процесі цих практик бенчмаркінг переходить 
у нову стадію і починає паралельно використовувати такий 
інструмент управління, як стратегічний аналіз галузі, середовища, 
що дає змогу не тільки виявити сили конкурентного тиску в галузі 
та галузевих лідерів, але й додатково подолати відставання від 
виявлених конкурентів і задати вектор постійного вдосконалення 
діяльності.

З усього різноманіття видів бенчмаркінгу найактивніше вітчизняні 
промислові підприємства використовують саме конкурентний 
бенчмаркінг, тобто дослідження діяльності конкурентів, що оперують 
в одній або в споріднених галузях. Українські підприємства частіше 
переймають західні моделі ведення бізнесу та досвід успішних 
західних галузевих конкурентів, оскільки вони охоче діляться 
інформацією і пропонують свої практики для впровадження; тоді як 
вивчити досвід українських підприємств-лідерів складно, оскільки 
вони вкрай неохоче розкривають тонкощі виробничого процесу й 
часто страждають на «комплекс утаємниченості». 

Загалом сьогодні ще не можемо стверджувати, що робота з орга-
нізації та усвідомлення технік бенчмаркінгу має цілісний і системний 
характер. Це, безумовно, гальмує розвиток бенчмаркінгу в Україні. 
При цьому його застосування може сприяти отриманню інформації 
про нові досягнення в певній сфері, упровадженню передового 
вітчизняного та зарубіжного досвіду зі споріднених і неспоріднених 
галузей у практику конкретного бізнесу. А це – один зі шляхів 
успішного управління якістю і підвищення конкурентоспроможності 
українських приладобудівних підприємств.

У перспективі автори цього дослідження планують узагальнити 
знання про конкурентні переваги закордонних приладобудівних 
підприємств, які мають кращі практики й результати управління 
своїми функціональними сферами (виробництво, кадри, інновації, 
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маркетинг) і працюють у споріднених до аналізованих суб’єктів 
господарювання підгалузях. Результати будуть критично оцінені на 
предмет подальшого впровадження в процеси управління якістю на 
конкретних суб’єктах господарювання.
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ   
В ТОРГОВЕЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ

Мета статті – дослідити сучасні цифрові інструменти в системі ділових ко-
мунікацій і бізнес-моделей торговельного маркетингу. 

Методологія дослідження базується на використанні системного підходу, а 
також методів: аналізу, синтезу, порівняння та наукового узагальнення.

Наукова новизна полягає в узагальненні особливостей розвитку цифрових 
інструментів в системі торговельного маркетингу.

Висновки. У результаті дослідження підтверджено, що в умовах розвитку 
цифрової економіки процеси диджиталізації, охоплюючи всі сфери соціально-
економічного розвитку, проявляються також у торговельному маркетингу на 
основі зміни системи ділових комунікацій, бізнес-моделей і структури марке-
тингових інструментів. Використання цифрових інструментів забезпечує дієвість 
торговельного маркетингу, підвищуючи ефективність економічної діяльності 
загалом.

Ключові слова: споживча поведінка, торговельний маркетинг, цифрова 
економіка, диджиталізація, електронна комерція.
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Digital tools in trade marketing

The purpose of the article is to explore modern digital tools in the system of 
business communications and business models of trade marketing.

The research methodology is based on the use of a systematic approach, as 
well as methods: analysis, synthesis, comparison and scientific generalization.

The scientific novelty is to generalize the features of the development of digital 
tools in the system of trade marketing.

Conclusions. It was found that the main consequences of the digital economy 
in many countries and in Ukraine are: raising consumer awareness of goods and 
services, their desire for professional advice, increasing sales of goods via the 
Internet, spreading e-commerce, interchangeability of goods and brands.

A significant increase in the role of trade marketing in ensuring the effectiveness 
of sales policy of companies was justified. The importance of customer and 
distributor orientation in ensuring the success of the formation of demand for 
products and its strategic importance in ensuring the success of the company in 
modern conditions has been confirmed.

The approaches of scientists to define the essence of trade marketing were 
generalized, the actual definition of this term was proposed.Business communication 
systems (b2b) and business models (b2c) in e-commerce have been systematized.

It was found that the use of digital tools to ensure the effectiveness of trade 
marketing provides an increase in the effectiveness of marketing research, expanding 
the possibilities of business communications, personalizing the consumer, providing 
a variety of models of interaction with consumers.

Key words: consumer behavior, trade marketing, digital economy, digitalization, 
e-commerce.
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Цифровые инструменты в торговом маркетинге

Цель статьи – изучить современные цифровые инструменты в системе 
деловых коммуникаций и бизнес-моделей торгового маркетинга.

Методология исследования основана на использовании системного подхода, 
а также методов: анализа, синтеза, сравнения и научного обобщения.

Научная новизна основывается на обобщении особенностей развития 
цифровых инструментов в системе торгового маркетинга.

Выводы. В результате исследования подтверждено, что в условиях развития 
цифровой экономики процессы диджитализации, включая все сферы социально-
экономического развития, проявляются также в торговом маркетинге на основе 
изменения системы деловых коммуникаций, бизнес-моделей и структуры 
маркетинговых инструментов. Использование цифровых инструментов обеспе-
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чивает действенность торгового маркетинга, повышая эффективность экономи-
ческой деятельности в целом.

Ключевые слова: потребительское поведение, торговый маркетинг, цифро-
вая экономика, диджитализация, электронная коммерция.

Постановка проблеми. Процес становлення цифрової економіки 
супроводжується стрімким розвитком інформаційних технологій, 
зокрема мережі Інтернет, цифровізацією всіх сфер соціально-еконо-
мічної діяльності, що сприяє стрімкому розвитку торговельного 
маркетингу. У зазначених умовах використання поряд з традицій-
ними інструментами цифрових, а також систем ділових комунікацій 
і бізнес-моделей торгівлі стало запорукою досягнення стратегічних 
цілей торговельного маркетингу та реалізації стратегії компанії за-
галом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості торговель-
ного маркетингу як напряму забезпечення успіху маркетингової ді-
яльності компаній вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці: 
Ф. Котлер, С. Розумей, Д. Юденко, О. Гончарова, А. Фогліо, Л. Нар-
ді, Д. Ссаттоліні, А. Маріно, І. Стрілець та ін. У працях С. Коля-
денко, О. Виноградової, Н. Євтушенко, І. Крючок, Й. Гантз, Д. Ре-
інсел, О. Криворучко, Н. Краус та ін. розкрито сучасні умови со-
ціально-економічного розвитку, основною тенденцією якого є 
диджиталізація, що в маркетинговій діяльності зумовила стрімкий 
розвиток електронної комерції та поширення різноманітних інстру-
ментів цифрового маркетингу. При цьому додаткових досліджень 
потребують особливості застосування в теперішніх умовах цифрових 
технологій для досягнення цілей торговельного маркетингу.  

Мета статті – дослідити сучасні тенденції зміни споживчої по-
ведінки та розвитку моделей взаємодії суб’єктів економіки, системи 
ділових комунікацій і бізнес-моделей торговельного маркетингу в 
умовах цифрової економіки.

Виклад основного матеріалу. Традиційно науковий пошук напря-
мів удосконалення маркетингової діяльності економічних суб’єктів 
спрямований на вивчення потреб, мотивів і поведінки споживачів 
[1, с. 16–17; 2, с. 60–64]. Основним завданням маркетингових до-
сліджень поведінки споживача є вивчення механізму прийняття 
рішення про покупку, що дає можливість задовольнити потреби спо-
живача, пристосуватися та за допомогою маркетингових інструмен-
тів вплинути на купівельну поведінку споживачів. Крім того, за-
слуговує на увагу аналіз споживання, який передбачає також вста-
новлення чинників, що виникають після здійснення купівлі, тобто 
стимулів і способів використання товарів [3, с. 59–64; 4, с. 123–125].

Значний вплив на характер споживчої поведінки мають соціаль-
но-економічні фактори. Так, в Україні, за результатами Державної 
служби статистики, найбільше домогосподарства витрачають на про-
довольчі товари та харчування поза домом, тобто близько 50% до-
ходів вітчизняних споживачів [5], рівень інфляції 2021 року стано-
вив близько 10% порівняно з 2020-м [6], також наявне зростання 
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кінцевих споживчих витрат домогосподарств завдяки збільшенню 
їхніх доходів [6]. 

Вкажемо тенденції, найбільш характерні не лише для України, 
а й для більшості держав світу:

1. Зміна моделей споживання і купівлі, попиту на продукти та 
комерційні послуги. Споживачі є досить поінформованими про товари 
та послуги й прагнуть до комунікації із компетентним контрагентом.

2. Кардинальні зміни в роздрібній торгівлі: модернізація та кон-
центрація розподілу, зокрема продаж продовольчих і непродовольчих 
товарів через інтернет, поширення електронної комерції, також з 
проблемними товарами, у великих роздрібних торговців.

3. Структурне зниження темпів зростання споживання в резуль-
таті розповсюдження зрілих ринків, схожість, відсутність інновацій 
і, як результат, взаємозамінність продуктів і брендів.

Зазначені тенденції спричинили зміну ієрархічних відносин учас-
ників розподілу, призвели до зростання ролі торговельного марке-
тингу в забезпеченні результативності політики збуту промислових 
компаній. Дійсно, систематичне використання інструментів торго-
вельного маркетингу сприяє підвищенню популярності товарів і по-
слуг на рівні посередників та задоволенню запитів споживачів. Для 
промислових компаній торговельний маркетинг є необхідним еле-
ментом маркетингової стратегії, оскільки сприяє досягненню як 
кількісних, так і якісних цілей: охоплення ринку, освоєння певного 
сегмента, підвищення обсягів збуту тощо. Торговельний маркетинг 
стає необхідною умовою успіху маркетингової діяльності промислових 
компаній [7]. 

Ефективність торговельного маркетингу організації визначає орі-
єнтованість її виробництва на запити кінцевих споживачів, що, 
своєю чергою, забезпечує готовність дистриб’юторів здійснювати 
широкомасштабний розподіл таких товарів. Саме орієнтованість на 
дистриб’юторів і кінцевих споживачів дає змогу компаніям форму-
вати та виконувати плани з попиту на свою продукцію. Важливу 
роль у реалізації такого підходу відіграють двосторонні комунікації, 
що забезпечують обмін інформацією між виробником і посередником 
[8]. Розвиток фірми безпосередньо залежить від рівня розвитку сис-
теми збуту її продукції, саме з огляду на це торговельний маркетинг 
є джерелом конкурентних переваг та має стратегічне значення в 
забезпеченні успіху економічної діяльності [9]. За таких умов ком-
панії у своїй маркетинговій діяльності все більше уваги приділяють 
стимулюванню збуту в торговельній мережі та серед торговельних 
посередників [10, с. 64].

Торговельний маркетинг, за визначенням Ф. Котлера, полягає в 
контролі й подальшому поліпшенні продажів, виділенні переваг у 
товарах і послугах, запропонованих споживачеві, за допомогою 
управління їх реалізацією і маркетинговими відносинами через ка-
нали розподілу [11]. Торговельний маркетинг (трейд-маркетинг) 
також можна визначити як комплекс стимулювання збуту в торго-
вельній мережі та серед торговельних посередників [12]. Це один із 
напрямів маркетингу, що дає можливість збільшувати продажі за 
рахунок використання комплексу маркетингових комунікацій та 
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інших заходів, спрямованих на підвищення попиту на рівні оптової 
і роздрібної торгівлі, які здійснюють безпосередньо в місцях про-
дажу й мережах розподілу товарів та послуг [13; 14, с. 108]. На 
основі аналізу наукової літератури щодо сутності торговельного мар-
кетингу можемо зробити висновок, що така економічна категорія – 
один із найважливіших для промислових компаній напрямів марке-
тингової діяльності, метою якої є управління попитом на продукцію 
на рівні оптової та роздрібної торгівлі.

Варто зазначити, що торговельний маркетинг застосовують як 
виробники, так і торгові підприємства, що мають при цьому різні 
цілі (рис. 1).

Рис. 1. Цілі торговельного маркетингу для виробників і  
роздрібних торговців споживчих товарів

Отже, можемо стверджувати, що торговельний маркетинг спря-
мований на забезпечення ефективності взаємодії всіх учасників збу-
ту – від виробника до кінцевого споживача з метою збільшення 
обсягів продажів, упізнаваності продукції та розширення клієнтської 
бази. Досягнення цілей і реалізація завдань торговельного маркетин-
гу передбачають використання суб’єктами системи збуту різних ін-
струментів, які можуть бути спрямовані на оптовиків, роздрібних 
торговців і кінцевих споживачів (рис. 2).

•максимізація географічного охоплення 
споживачів;

•максимізація кількості форматів і чисельності 
торгових точок;

•максимізація насиченості асортименту;
•забезпечення необхідної кількості продукції;
•ефективний мерчандайзинг;
•забезпечення привабливості вигляду та 

супроводу продукції для споживачів

•забезпечення відповідності асортименту 
продукції формату магазину;

•формування у свідомості покупців розуміння 
необхідності придбання того чи іншого товару 
повсякденного попиту;

•збільшення товарообігу за рахунок невисокої 
вартості продукції та проведення акцій;

•забезпечення максимально ефективного 
використання торгового простору

Цілі 
торговельного 
маркетингу 

для виробників

Цілі 
торговельного 
маркетингу 

для роздрібних 
торговців
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Розглянуті на рис. 2 інструменти торговельного маркетингу під-
твердили свою ефективність протягом останніх десятиліть. Їх про-
довжують активно використовувати виробники продукції та торго-
вельні посередники. Водночас, у сукупності інструментів торговель-
ного маркетингу відбуваються структурні зміни: інструменти 
інтернет-маркетингу доповнюють і поступово заміщують традиційні 
інструменти. Це зумовлено основними тенденціями сучасного розви-
тку національних економік, а саме: глобалізацією, інтенсивним ін-
формаційним розвитком і трансформацією всіх сфер діяльності лю-
дини. Наслідком інформаційної трансформації (диджиталізації) ста-
ло формування інформаційного суспільства та цифрової економіки, 
характерною рисою яких є активне використання інформаційно-ко-
мунікативних технологій і мережі Інтернет.

Рис. 2. Схема взаємодії суб’єктів та об’єктів  
у процесі використання інструментів торговельного маркетингу

У контексті нашого дослідження диджиталізацію можна визна-
чити як використання цифрових технологій з метою створення но-
вітніх бізнес-моделей, забезпечення нових можливостей отримання 
доходів, формування цінностей і переміщення їх у цифровий бізнес. 
Диджиталізація надає суб’єктам економіки можливість покращити 
свою ділову активність і знайти для себе нові ринкові сегменти [15, 
с. 9–10]. Головною платформою для економічного розвитку та, зо-
крема, маркетингової діяльності є мережа Інтернет, а основною 
«цінністю» – клієнт. Досить суттєво змінились інструментарій і 
канали здійснення маркетингової діяльності (контент-маркетинг, 
інтернет-реклама, SEO, SMM та ін.) [16, с. 683]. Відносно вільний 
доступ до широкої аудиторії забезпечує широкі можливості цілеспря-
мованого формування переконань і вподобань, дає змогу активно 
впливати на смаки, стимулювати певні дії цільової аудиторії та 
торговельних посередників. Крім того, розвиток цифрових техноло-
гій зумовлює розширення виробництва електронних товарів і серві-
сів високотехнологічними бізнес-структурами та дистрибуцію цієї 
продукції за допомогою електронної комерції [17, с. 106–107]. 
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У сучасних умовах змінюються способи використання компанія-
ми технологій для маркетингу, зокрема торговельного. Оскільки 
цифрові платформи все частіше включають у маркетингові плани та 
повсякденне життя, а люди застосовують цифрові пристрої замість 
фізичних магазинів, кампанії цифрового маркетингу стають усе більш 
популярними. Методи цифрового маркетингу, такі як пошукова 
оптимізація (SEO), маркетинг у пошукових системах (SEM), контент-
маркетинг, маркетинг на основі BigData, електронна комерція, SMM, 
медійна реклама, електронні книги й ігри, демонструють свою ефек-
тивність. 

У процесі диджиталізації відбувається формування та розвиток 
основних компонентів цифрової економіки:

1. Підтримувальна інфраструктура (апаратне та програмне забез-
печення, телекомунікації, мережі й ін.).

2. Електронний бізнес, або e-business (ведення господарської діяль-
ності та будь-яких інших бізнес-процесів через комп’ютерні мережі).

3. Електронна комерція, або e-commerce (дистрибуція товарів 
через інтернет).

Водночас, відбувається зміна характеру взаємодії суб’єктів еко-
номічних відносин (рис. 3).

Рис. 3. Особливості взаємодії суб’єктів цифрової економіки

Так, розвиток цифрових технологій спричинює розширення ви-
робництва електронних товарів і сервісів, дистрибуцію продукції за 
допомогою електронної комерції [17, с. 106–107]. Основними інтер-
нет-інструментами торговельного маркетингу є [14, с. 111]:

• розміщення акційних пропозицій;
• можливість замовити продукцію через інтернет; 
• індивідуалізація клієнта – визначення потреб і переваг кон-

кретного клієнта завдяки технологіям BigData.
Природно, що для досягнення цілей торговельного маркетингу на 
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набула саме електронна комерція – це вся галузь електронного пе-
редавання показників для цілей торгівлі (рис. 4).

Перший напрям електронної комерції (b2b) передбачає, що кому-
нікації здійснюють компанії в межах формування, забезпечення та 
розвитку партнерських зв’язків з метою створення мережі постачаль-
ників і клієнтів. Будь-який інтернет-ресурс, який дає змогу здій-
снювати обмін інформацією та укладати угоди купівлі-продажу між 
компаніями, можна використовувати як електронний торговельний 
майданчик.

Рис. 4. Системи ділових комунікацій (b2b) і бізнес-моделі (b2c)  
в електронній комерції

Зазначимо, що електронна комерція b2b передбачає обмін переду-
сім інформацією про електронні замовлення, продажі та результати 
промоакцій, а також фінансовими й іншими документами. Основною 
перевагою такого обміну інформацією для компаній є можливість для 
постачальників здійснювати ефективне управління запасами підпри-
ємства роздрібної торгівлі з метою задоволення потреб кінцевих спо-
живачів, оскільки електронна система замовлень [18, с. 56–57]: за-
безпечує вчасність та оперативність поповнення запасів, скорочує 
розмір запасів і витрати на їх зберігання, забезпечує суб’єктів такої 
співпраці вчасною, точною та повною інформацією.

В умовах диджиталізації надзвичайно популярним є другий напрям 
електронної комерції, а саме b2c, який забезпечує ефективність ко-
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мунікацій та торговельних операцій між виробником або посередником 
і кінцевим споживачем продукції. Роздрібна електронна комерція, 
своєю чергою, також надає значну кількість переваг. Так, не вплива-
ючи на рівень якості товарів і послуг, вона на ринку b2c забезпечує: 

• зниження витрат торговельних підприємств і, відповідно, 
кінцевих споживачів; 

• зручність доступу споживачів до товарів та послуг; 
• розширення географічних меж реалізації продукції; 
• персоналізацію і нижчу вартість маркетингових комунікацій;
• розширення можливостей для контролю ефективності марке-

тингової діяльності.
Загалом електронна комерція надає нові можливості для розвитку 

бізнесу, стаючи необхідним елементом діяльності всіх економічних 
суб’єктів системи реалізації продукції.

Висновки. Становлення цифрової економіки в багатьох країнах 
світу, зокрема в Україні, зумовило підвищення рівня поінформова-
ності споживачів про товари та послуги, прагнення отримати про-
фесійну консультацію перед здійсненням купівлі, зростання обсягів 
реалізації товарів через інтернет, поширення електронної комерції, 
взаємозамінність товарів і брендів.

У результаті дії вказаних вище чинників відбулося суттєве зрос-
тання ролі торговельного маркетингу в забезпеченні ефективності 
збутової політики компаній. У сучасних умовах орієнтованість на 
споживачів і дистриб’юторів має стратегічне значення для досягнен-
ня компанією поставлених цілей.

Узагальнення підходів науковців до визначення сутності торго-
вельного маркетингу дало підстави так ідентифікувати цю економіч-
ну категорію: сфера діяльності, спрямована на забезпечення ефек-
тивності взаємодії всіх учасників збуту – від виробника до кінцево-
го споживача з метою збільшення обсягів продажів, упізнаваності 
продукції та розширення клієнтської бази. 

В умовах глобалізації, інтенсивного інформаційного розвитку та 
трансформації всіх сфер діяльності інструменти інтернет-маркетингу 
доповнюють і поступово заміщують традиційні інструменти торговель-
ного маркетингу. У таких умовах головною платформою для реалізації 
цілей торговельного маркетингу та маркетингу загалом стала мережа 
Інтернет, а методи цифрового маркетингу (SEO, SEM, контент-маркетинг, 
маркетинг на основі BigData, електронна комерція, SMM, медійна ре-
клама) набувають усе більшої популярності. Зокрема, значно пошири-
лася саме електронна комерція, особливо на ринку b2c. Використання 
цифрових інструментів забезпечує ефективність торговельного марке-
тингу, підвищуючи дієвість маркетингових досліджень, розширюючи 
можливості здійснення ділових комунікацій, персоналізуючи спожива-
ча, забезпечуючи різноманітність моделей взаємодії з клієнтами.
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The purpose of the article is to study the modeling in the analysis process of 
fixed assets at the enterprise in the context of globalization. 

The methodology consists in the use of the following methods: method of ob-
servation, methods of analysis and synthesis, classification, monographic method, 
induction and deduction, grouping, comparison, generalization method. 

The scientific novelty of the work is to improve modeling in the analysis of 
fixed assets, which will increase the efficiency of analytical procedures for fixed 
assets and, consequently, increase the efficiency of accounting and internal control 
in the enterprise. 

Conclusions. Modeling the process of analysis of fixed assets and the effi-
ciency of their use in the enterprise will not only influence the organization of 
the process of analysis of fixed assets, improve the quality of analytical procedures 
for fixed assets, but also optimize structural logical parts of the analysis of fixed 
assets due to modern aspects of modeling decision support and innovative tech-
nologies.
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Моделювання процесу аналізу основних засобів підприємства

Мета статті полягає в дослідженні моделювання в процесі аналізу основних 
засобів на підприємстві в умовах глобалізації. 

Методологія полягає у використанні таких методів: спостереження, аналізу 
та синтезу, класифікації, монографічного, індукції і дедукції, групування, по-
рівняння, узагальнення. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні моделювання в процесі 
аналізу основних засобів задля застосування цих аналітичних процедур з метою 
підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контр-
олю на підприємстві. 

Висновки. Використання моделей при аналізі основних засобів на підпри-
ємстві зумовлено складністю процесу прийняття рішень: фактична кількість 
змінних, які визначають певну проблемну ситуацію, значно переважає можли-
вості людини їх осягнути, тому необхідно спростити ситуацію за допомогою 
моделювання – і це дасть змогу її адекватно оцінити та розробити правильний 
підхід до вирішення проблеми. Моделювання в аналізі основних засобів підпри-
ємства – це дослідження процесу аналізу, його складників шляхом побудови і 
вивчення їх моделей для того, щоб визначити варіанти майбутніх подій та 
оцінити потенційні наслідки прийняття альтернативних рішень в аналізі осно-
вних засобів підприємства. Моделювання аналізу основних засобів підприємства 
можна застосовувати для вивчення об’єкта аналізу, а також дослідження та 
вдосконалення самого процесу аналізу основних засобів. Використання моделей 
дає змогу аналітикові більше систематизувати процес прийняття рішень в ана-
лізі основних засобів підприємства й оптимізувати саму модель. Моделювання 
процесу аналізу основних засобів та ефективності їх використання на підпри-
ємстві дасть можливість не тільки вплинути на організацію процесу аналізу 
основних засобів, підвищити якість проведення аналітичних процедур щодо 
основних засобів, але й оптимізувати структурно-логічні частини методики ана-
лізу основних засобів підприємства внаслідок застосування сучасних аспектів 
моделювання, систем підтримки прийняття рішень та інноваційних технологій. 

Ключові слова: моделювання, модель, аналіз, основні засоби, активи, бух-
галтерський облік.

Бунда Ольга Николаевна
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры цифровизации и бизнес-консалтинга, 
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Корж Владислав Костянтинович
магистр кафедры цифровизации и бизнес-консалтинга, 
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Моделирование процесса анализа основных средств предприятия

Цель статьи состоит в исследовании моделирования в процессе анализа 
основных средств на предприятии в условиях глобализации. 

Методология заключается в использовании следующих методов: наблюдения, 
анализа и синтеза, классификации, монографического, индукции и дедукции, 
группировки, сравнения, обобщения. 
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Научная новизна работы заключается в усовершенствовании моделирования 
в процессе анализа основных средств для применения этих аналитических про-
цедур с целью повышения эффективности системы бухгалтерского учета и вну-
треннего контроля на предприятии. 

Выводы. Моделирование процесса анализа основных средств и эффективности 
их использования на предприятии позволит не только повлиять на организацию 
процесса анализа основных средств, повысить качество проведения аналитичес-
ких процедур по основным средствам, но и оптимизировать структурно-логичес-
кие части методики анализа основных средств предприятия вследствие приме-
нения современных аспектов моделирования систем поддержки принятия реше-
ний и инновационных технологий.

Ключевые слова: моделирование, модель, анализ, основные средства, активы, 
бухгалтерский учет.

Relevance of the research topic. When modeling the process of 
analyzing the fixed assets of the enterprise, analysts often encounter 
situations where the identification of causation between events is no 
longer enough to effectively solve problems. Therefore, in order to form 
sound conclusions and make objective and rational decisions based on 
them in such cases, modeling is used in the analysis of fixed assets of 
the enterprise. It should be noted that the model is simpler than the 
real problematic situation, because special attention in building a model 
in the analysis of fixed assets of the enterprise is paid to relevant 
factors, as well as those indirect factors that have a significant impact 
on the situation. And irrelevant factors are often not considered, which 
allows the analyst to better outline and understand the existing problems 
in the enterprise, to form an effective strategy to overcome them and 
make the best decision. Also, modeling the analysis of fixed assets of 
the enterprise helps the analyst to apply their own experience and 
mental abilities, combine them with the experience and judgments of 
other analysts or highly specialized experts involved in solving the 
problematic situation being simulated.

The purpose of the article is to study the modeling in the analysis 
process of fixed assets at the enterprise in the context of globalization.

Presentation of the main material. The use of models in the analysis 
of fixed assets of the enterprise is due to the complexity of the 
problematic situation. Therefore, the decision-making process in the 
analysis is complicated, because often the actual number of variables 
that define a problem far exceeds human capabilities and to understand 
this process it is necessary to simplify the situation through modeling, 
which will adequately assess the situation and develop the right 
approach, solution.

Modeling of the analysis of fixed assets of the enterprise can be 
used in the following areas: to study and improve the process of 
analysis; to study the object of analysis – the methodological aspect. 
To study the essence of modeling in the analysis of fixed assets, it is 
important to characterize the concepts of «model» and «modeling». 
Model – algorithmic scheme of control procedure; scheme to explain a 
phenomenon or process, a sample copy of something [1, p. 60]. The 
concept of «model» in this definition is considered too general.
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The model has a target character, that is it does not reflect the 
original itself, but is formed based on the goal of displaying very 
specific properties of the modeling object [2, p. 59].

A model is an informational image of a real object that represents 
a given object (system) with a certain degree of accuracy and in a form 
different from the shape of the object (system) itself. This definition 
is not entirely logical, because the information image of a real object 
can be any data that directly or indirectly relates to it, but not all data 
can form a model of this object.

The model is a conditional image of the object of management 
(research), which is constructed by the subject of management (research) 
in such a way as to reflect the characteristics of the object – properties, 
relationships, structural and functional parameters relevant to the 
purpose of management (research) [1, p. 60]. In order to effectively 
consider the place and role of models in the process of analyzing the 
fixed assets of the enterprise, we need to define the concept of 
«modeling».

Modeling is the creation of an image from the original, called a 
model, which under certain conditions can replace the original object, 
reproducing the properties of interest to the researcher and the 
characteristics of the original, while providing clarity, visibility, 
testing, ease of operation and other benefits [2, p. 58].

Modeling – a method of studying phenomena and processes. In 
economics, the analysis of social phenomena modeling is the reproduction 
of certain characteristics in experimental forms and conditions. In 
addition, mathematical modeling is used as a reflection of economic 
and social processes through mathematical dependencies with the 
involvement of statistical data, sociological and other information.

Modeling is the process of creating a model and operating it, in 
order to obtain the necessary data about the real object.

Modeling is the only way to present options for the future and to 
determine the potential consequences of alternative solutions, which 
allows you to evaluate them objectively.

The essence of the modeling method is to construct a model based 
on preliminary study of the object and highlight its essential 
characteristics, experimental or theoretical analysis of the model, 
comparing the results with data about the object and adjusting the 
model. The main purpose of modeling is to bring the theoretical 
possibilities of the data closer to the real ones.

Modeling in the analysis of fixed assets of the enterprise is a study 
of the analysis process, its components by building and studying their 
models in order to identify options for future events and assess the 
potential consequences of alternative decisions in the analysis of fixed 
assets [1, p. 62].

For a detailed study of models in the analysis of fixed assets of the 
enterprise it is necessary to consider their main characteristics. All 
models are divided into three basic types: physical, analog, mathematical.

A physical model is an enlarged or reduced description of an object 
or system under study. A physical model, unlike others, looks essentially 
almost the same as the object being modeled.
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The analog model replaces the object under study with an analog 
that behaves like a real object, but does not look like it. An example 
of an analog model is a graph showing the interdependence between 
two or more variables. Another example of an analog model is an 
organizational chart. This model is an effective way of perceiving the 
relationships of structural units of the enterprise, which is especially 
important when analyzing the fixed assets of the enterprise.

The third basic type of models, which is essentially the most 
important for the analysis of fixed assets of the enterprise is a 
mathematical model. The mathematical model (sometimes called the 
symbolic model) is based on the use of symbols to describe the properties 
of an object or system. In the theory and practice of analysis of fixed 
assets of the enterprise use a huge number of different models, namely 
symbolic models, which are designed to identify and analyze the 
relationship between the performance of the entity.

Having studied the works of blighty and foreign authors, we have 
identified a number of classifications of models in their use in the 
analysis of fixed assets of the enterprise.

According to the fact that the purpose of modeling in the general 
case can be theoretical and practical, models are also divided into two 
types:

1) cognitive, which are a form of organization and presentation of 
knowledge, a means of connecting new knowledge with existing ones. 
Therefore, when identifying differences between the model and reality, 
the task is to eliminate this discrepancy by changing the model.

2) pragmatic, which is a form of management, organization of 
practical actions, a way of presenting exemplary actions, that is 
standards or their results. In fact, they are a working representation 
of goals. They seem to play the role of a standard or model under which 
both the activity itself and its outcome are built. Examples of pragmatic 
models are action plans and programs, statutes of organizations and 
codes of laws, regulations, technological schemes of various organizational 
operations, algorithms, working drawings and templates, selection 
parameters and technological tolerances [2, p. 59].

The analysis also distinguishes between inductive and deductive 
models.

Inductive models are formed by generalizing observations of 
individual facts that are considered important for decision-making in 
the analysis of fixed assets of the enterprise. When building a high-
quality inductive model, it is necessary to reflect the main properties 
of the simulated situation.

When developing deductive models, it is necessary to start not from 
the analysis of specific facts, but from the state of the situation as a 
whole. The inductive model will be the analysis of fixed assets of the 
enterprise, first according to analytical and then synthetic accounting. 
Whereas the deductive model will first analyze the fixed assets of the 
enterprise according to synthetic, and only then analytical accounting.

Other classifications include the division of models into single-period 
and multi-period models.
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The content of one-period models is the assumption that the sum 
of optimal individual decisions both in individual periods of their 
adoption and in general for the whole period, also gives the optimal 
solution. But sometimes this assumption is not confirmed. Because the 
benefit at a particular stage can lead to greater losses for the company 
given the entire period of decision-making in the analysis.

Multi-period models offer a comprehensive solution to the problem, 
taking into account the entire period of decision-making in the analysis.

Models are also divided into single-purpose and multi-purpose. 
Single-purpose models are defined when one clearly defined goal that 
needs to be achieved or several goals are combined into one complex 
goal. To optimize the model with several goals aimed at achieving the 
generalization, the development of a comprehensive criterion. Multi-
purpose models are models in which the goal is to achieve several 
independent goals that are not combined into one complex.

Depending on the impact of the decision-making process on the 
analysis of fixed assets of the enterprise, we identified the following 
types of models in the study: situational models; organizational models; 
combined models.

Elements of situational models are actions that reflect the decision-
making process in the analysis of fixed assets «horizontally», ranging 
from the event, the signal of the problem and ending with the evaluation 
of the effectiveness of implemented decisions. Elements of organizational 
models are actions that reflect the decision-making process in the 
analysis of fixed assets «vertically»: defining the stages of this process, 
the distribution of tasks on subtasks at each stage, synthesis of overall 
solutions based on common problems. Elements of combined models can 
be both elements of situational and elements of organizational models 
in the analysis of fixed assets of the enterprise.

It is also important to use mathematical optimization methods. 
Mathematical methods of optimization are ways to find parameters that 
maximize (or minimize) the objective function under various constraints 
and parameters, including time [3, p. 282]. The use of models helps 
the analyst to more systematize the decision-making process in the 
analysis of fixed assets of the enterprise and optimize the model itself.

Improving the use of fixed assets is one of the important ways to 
increase production efficiency. The characteristics of this process should 
be accompanied by a proper assessment [4, p. 66].

One of the main signs of improving the efficiency of use of fixed 
assets of the enterprise is the increase of the production level. In turn, 
the volume of production with the available and constant amount of 
equipment depends, first, on the efficiency of the working time during 
the shift, day, month, etc., that is on the extensiveness of their use; 
secondly, from the full use of the capabilities of the equipment in terms 
of its time, daily, monthly production capacity (intensity of use). Thus, 
the intensification and extensification of the use of existing equipment 
allows without significant costs to increase the efficiency of fixed assets 
and increase production [5, p. 313].

These indicators characterize the efficiency of use of fixed assets 
used in production activities, and the assessment of the efficiency of 
their use is related to the volume of manufactured products. The state 
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of fixed assets at the enterprise is characterized by a number of the 
following indicators. Recovery rate characterizes the share of fixed 
assets put into operation during the reporting period. The growth rate 
characterizes the level of growth of fixed assets or its individual groups 
over a period. The coefficient of suitability reflects the part of fixed 
assets suitable for use.

The renewal period shows the period of time after which the fixed 
assets of the enterprise will be fully renewed, if their renewal will be 
carried out at the rate of the reporting year. The disposal ratio 
characterizes the share of decommissioned fixed assets during the 
reporting period.

The use in the calculation of indicators of recovery and disposal of 
fixed assets at the beginning and end of the period, does not allow to 
fully compare these indicators and draw conclusions. To eliminate this 
shortcoming, it is necessary to use them in combination with the rate 
of recovery of fixed assets.

The depreciation rate of fixed assets characterizes the level of 
depreciation of fixed assets, and its analysis in the dynamics allows us 
to observe the efficiency of their reproduction. The downward trend in 
the indicator indicates the renewal of fixed assets. It should be borne 
in mind that the depreciation rate does not reflect the actual depreciation 
of fixed assets, due to the following factors: the amount of depreciation 
is significantly affected by the method of depreciation; valuation of 
fixed assets depends on the state of market demand; depreciation of 
fixed assets is not accrued, but morally they become obsolete.

Modeling the process of analysis of fixed assets and the efficiency 
of their use allows not only to influence the organization of the analysis 
process, but also to optimize the structural and logical parts of the 
methodology of analysis of fixed assets due to modern information 
technology.

Conclusions. Modeling the process of analysis of fixed assets and 
the efficiency of their use allows not only to influence the organization 
of the analysis process, but also to optimize the structural and logical 
parts of the methodology of analysis of fixed assets due to modern 
information technology.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНЕСУ  

В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація. Флуктуації, що змінюють середовище розвитку 
бізнесу, такі як пандемія та воєнні дії, зумовлюють необхідність 
зміни парадигми управління бізнесом, у якій ризик-менеджмент і 
цифровізація є основою конкурентних бізнес-моделей, що й робить 
тему актуальною в нинішніх складних реаліях функціонування 
бізнесу.

Метою статті є обґрунтування інституційного забезпечення 
управління ризиками та цифрових інструментів як необхідних 
компонент бізнес-моделей у сучасних умовах.

Методологія дослідження. У статті використано методи системного 
підходу та структуризації як базису виявлення основних проблем і 
тенденцій розвитку механізму управління ризиками в умовах 
цифровізації. Застосовано також такі загальнонаукові методи, як 
аналіз, синтез і діалектика.

Новизна. Визначено динаміку зміни парадигм управління 
ризиками в системі управління підприємствами. Охарактеризовано 
інституції управління ризиками в умовах цифровізації та вказано 
ризики, які загрожують у цих умовах.

Висновки. Обґрунтовано, що багаторівневість і багатоаспектність 
природи ризику потребують дослідження структури ризиків та 
механізму їх впливу на діяльність підприємства крізь призму 
інституційного середовища, яке визначає особливості та специфікацію 
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трансформації фактору на джерело ризику в конкретний період часу 
й на визначеній території.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, цифровізація, інсти-
туційне середовище, інституції, цифрові інструменти управління 
ризиками.

Viktoriia Kyfyak
PhD, associated professor, 
Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Balkan countries on the way to the European Union: 
experience for Ukraine

Summary. Fluctuations that change the business environment, such 
as pandemics and hostilities, necessitate a change in the paradigm of 
business management, in which risk management and digitalization are 
the basis of competitive business models, which makes the topic relevant 
in today’s complex business realities.

The aim of the article is to substantiate the institutional support 
of risk management and digital tools as a necessary component of busi-
ness models in modern conditions.

Research methodology. The article uses methods of systematic ap-
proach and structuring as a basis for identifying the main problems 
and trends in the development of risk management mechanism in the 
context of digitalization. And also used such general scientific methods 
as analysis, synthesis and dialectics.

Novelty. The article identifies the dynamics of changes in risk man-
agement paradigms in the enterprise management system.

 It is substantiated that multilevel and multifaceted nature of risk 
requires study of the structure of risks and the mechanism of their 
impact on the enterprise through the prism of the institutional envi-
ronment, which determines the features and specification of the trans-
formation of the factor into a source of risk in a given period and 
territory.

It is proposed to apply the coefficient of digitalization of business 
processes, which will determine the degree of dependence of the busi-
ness process on digital threats.

It is proposed to determine the institutional support for risk dis-
crimination, through the results of institutions aimed at monitoring 
and identifying external business risks and those based on operational 
data on fluctuations in the economic system.

Conclusions. The institutions of risk management in the conditions 
of digitalization are defined and characterized and the risks that 
threaten in these conditions are identified. Key global trends in cor-
porate security have been studied. The digital tools such as cognitive 
computing, ERP and MES systems and SAS-style software for risk 
management and for building an effective business model in the face 
of new social challenges are described.
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Thus, institutional support for risk description (international orga-
nizations and standards aimed at improving the risk management 
mechanism) in combination with modern digital tools in business can 
form a competitive, progressive business model that can integrate risks 
into development opportunities.

Keywords: risk, risk management, digitalization, institutional envi-
ronment, institutions, digital risk management tools.

Кифяк Виктория Ивановна
кандидат экономических наук, доцент,
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

Институционное обеспечение управления рисками бизнеса  
в условиях цифровизации

Аннотация. Флуктуации, изменяющие среду развития бизнеса, 
такие как пандемия и военные действия, обуславливают необходимость 
изменения парадигмы управления бизнесом, в которой риск-
менеджмент и цифровизация являются основой конкурентных бизнес-
моделей, что делает тему актуальной в нынешних сложных реалиях 
функционирования бизнеса.

Целью статьи является обоснование институционального 
обеспечения управления рисками и цифровых инструментов как 
необходимых компонентов бизнес-моделей в современных условиях.

Методология исследования. В статье использованы методы 
системного подхода и структуризации как базиса для выявления 
основных проблем и тенденций развития механизма управления 
рисками в условиях цифровизации; а также такие общенаучные 
методы, как анализ, синтез и диалектика.

Новизна. Определена динамика изменения парадигм управления 
рисками в системе управления предприятиями. Охарактеризованы 
учреждения управления рисками в условиях цифровизации и названы 
риски, угрожающие этим условиям.

Выводы. Обосновано, что многоуровневость и многоаспектность 
природы риска требуют исследования структуры рисков и механизма 
их влияния на деятельность предприятия сквозь призму институцио-
нальной среды, определяющей особенности и спецификацию транс-
формации фактора в источник риска в конкретный период времени 
и на определенной территории.

Ключевые слова: риск, управление рисками, цифровизация, инсти-
туциональная среда, институты, цифровые инструменты управле-
ния рисками.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важли-
вими науковими чи практичними завданнями. Нова реальність роз-
витку бізнесу сформована середовищем флуктуацій, таких як панде-
мія, воєнні дії, поява нових технологій і кризові явища, що зумовлює 
необхідність зміни парадигми управління бізнесом і його функцій. 
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Середовище розвитку бізнесу все більше зазнає впливу цифрових 
трансформацій, що, з одного боку, стає ще одним джерелом ризиків 
і загроз для консервативних бізнес-моделей, а з іншого – інструмен-
том подолання та мінімізації ризиків в умовах пандемії і воєнних 
дій для прогресивних компаній. Перманентний процес появи нових 
викликів до змін бізнес-процесів трансформує його інституційне се-
редовище, яке доповнюється новими інституціями, що спеціалізу-
ються на моніторингу ризиків і створенні механізмів їх протидії. 
Такі зміни роблять механізм управління ризиками необхідною кон-
цепцією формування стратегії підприємства та базою побудови його 
організаційної структури, що взаємодіють з цифровими інституціями 
моніторингу та ризик-менеджменту. 

Отже, зазначені флуктуації, цифровізація та соціальні виклики 
трансформують реалії розвитку бізнесу та зумовлюють принципово 
нові підходи управління бізнесом, де моніторинг і ризик-менеджмент 
стають основою бізнес-моделей та змінюють підходи до управління 
самими ризиками теж.

Аналіз досліджень і публікацій. Концептуальні основи ризику та 
методів його оцінки розглядали К. Семенова, К. Тарасова [1], Ю. Тир-
кало [2] та ін. Управління ризиками досліджували О. Герасименко 
[3], М. Климчук, І. Ачкасов [4] та ін. Проблематика впливу цифро-
візації на ризик-менеджмент підприємства стала предметом вивчен-
ня таких дослідників, як: А. Наторіна [5] (характеристика структу-
ри ризиків цифрового бізнесу), В. Вірченко [6] (визначення специ-
фіки застосування ризик-менеджменту в умовах цифровізації), 
В. Вітлінський і В. Скіцько [7] (аналіз практичного застосування 
цифрових технологій у бізнесі).

Дослідження ризиків бізнесу в умовах цифрового середовища 
здійснили такі компанії: Делойт [8], PwC [9], GSX [10], ASIS [11] 
та Entrust [12], що свідчить про практичну значущість імплемен-
тації інституційного підходу в ризик-менеджмент в умовах цифро-
візації.

З огляду на розроблені концептуальні підходи до сутності, функ-
цій та управління ризиками, в умовах нової соціально-економічної 
дійсності управління ризиками потребує ґрунтовного розроблення з 
акцентом на практичні аспекти використання інституцій у ризик-
менеджменті.

Метою статті є обґрунтування інституційного забезпечення управ-
ління ризиками та цифрових інструментів як необхідних компонент 
бізнес-моделей у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ризикованість є об’єктивною безу-
мовною обставиною підприємницької діяльності та фактором розвит-
ку бізнесу. Ризик, з одного боку, відображає природний характер 
економічних процесів, зумовлений їх циклічністю, а з іншого – є 
критерієм відбору ринкових гравців. Управління ризиками з усклад-
ненням середовища розвитку бізнесу повинно стати сучасною кон-
цепцією побудови бізнес-моделі.

Прослідкуємо зміну парадигм підходів до управління ризиками, 
що характеризується різною глибиною інтеграції механізму оцінки 
ризиків у систему управління підприємством (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка зміни парадигм управління ризиками  

в системі управління підприємствами

Підхід Характеристика

Традиційний  
(консервативний) 

Функція управління ризиками включена до 
компетенцій різних підрозділів управління, 
зокрема таких як: планово-економічний відділ, 
ревізійний відділ, HR-служба та служба безпеки 
підприємства.

Ситуаційний 

Управління ризиками здійснюють відповідно до 
настання випадків, які можуть спричинити ризи-
ки, і класифікують як загрозу. Тобто управління 
ризиками здійснюють ситуаційно.

Організаційний 
Організаційний підхід передбачає управління 
страховими та фінансовими ризиками.

Аутсорсинговий 

Цей підхід являє собою передачу 
відповідальності за управління ризиками третім 
особам: професіоналам чи спеціалізованим 
організаціям. Складність застосування цього 
підходу полягає в тому, що потрібно таким 
особам дати доступ до даних усієї організації 
бізнесу.

Інтегративний 
Це імплементація функцій управління ризиками 
в усі бізнес-процеси та зони відповідальності 
підприємства.

Перманентний 

Такий підхід визначає необхідність забезпечення 
безперервності процесу управління ризиками та 
застосування системного підходу здійснення 
постійного моніторингу можливих джерел 
виникнення ризиків і рішень, що відповідають 
за їх мінімізацію.

Процесуальний 

Передбачає комплексну реорганізацію діяльності 
підприємства з метою імплементації механізму 
управління ризиками в усі бізнес-процеси 
підприємства. Цей підхід означає реінжиніринг 
діяльності з метою формування нової системи 
управління бізнесом з урахуванням ризик-ме-
неджменту та за допомогою диджиталізованих 
інструментів.

Холократичний 

Являє собою соціальну технологію чи систему 
менеджменту, у якій відповідальність за ризики 
розподілена між проєктними групами чи коман-
дами.

Джерело: авторська розробка.

Концептуальним методичним підходом до розуміння багаторівне-
вості ризик-менеджменту, що знайшов своє застосування в бізнес-
практиці, зокрема щодо якісного аналізу ризику, є підхід, який 
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запропонувала компанія Pricewaterhouse Coopers, що в одному зі 
своїх досліджень за завданням International Federation of Accounts 
виділила трирівневу систему ризиків [13]. Але вважаємо, що на 
практиці одні й ті самі макро- чи мікроекономічні чинники можуть 
проявлятися по-іншому в різних регіонах світу чи в різні періоди 
часу залежно від інституційного середовища, яке впливає на бізнес 
у конкретний момент часу і на певній території. 

Інституційне середовище являє собою систему інституційних фак-
торів та інституцій (правил, норм, організацій), що визначають 
умови розвитку бізнесу відповідно до особливостей територій та іс-
торичного періоду. 

Тож удосконалена структура ризиків з урахуванням інституцій-
ного середовища розвитку бізнесу буде мати такий вигляд (рис. 1).

Рис. 1. Піраміда ризиків діяльності підприємств  
з урахуванням інституційних факторів

Джерело: удосконалено автором.

Отже, інституційне середовище являє собою своєрідний механізм 
трансформації чинників у джерела ризиків і визначає їх вплив на 
результати діяльності через інституції.

Інституціями управління ризиками в умовах цифровізації є:
1. Організації, метою яких є моніторинг та пошук ефективних 

механізмів управління ризиками в бізнесі. До них належать Делойт 
[8], PwC [9], GSX [10], ASIS [11] та інші компанії міжнародного 
рівня, що здійснюють моніторинг й аналіз ризиків бізнесу. У ниніш-
ніх умовах наявна тенденція з дослідження цифрових ризиків і за-
гроз кібербезпеці.

Макро-
економічні

Інституційні 
фактори

Мікроекономічні

Інституції

Внутрішньоорганізаційні
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2. Міжнародні стандарти управління бізнес-процесами з метою 
мінімізації ризиків.

3. Цифрові платформи, що надають можливість структурувати 
інформацію з метою виявлення і мінімізації кібер- та ІТ-ризиків.

4. Державне регулювання як система норм та організацій, які, з 
одного боку, є джерелом ризиків для економічної безпеки бізнесу 
та, з іншого – здійснюють моніторинг таких загроз і застосовують 
інструменти їх протидії задля створення сприятливих умов для роз-
витку бізнесу.

Цифровізація трансформувала механізм впливу інституцій на 
підприємницьку діяльність і зумовила появу нових видів ризиків, а 
саме:

– ІТ-ризики;
– кіберризики;
– ризики цифрового бізнесу;
– ризики, зумовлені появою нових диджитал-тенденцій і техно-

логій на ринку;
– загроза конфіденційності даних підприємства;
– ризик конкуренції віртуального ринку;
– ризики, що загрожують бізнес-репутації.
Прогнозовані ризики бізнесу, пов’язані з цифровою трансформа-

цією, наведено на рис. 2.

Рис. 2. Прогнозовані наслідки кібератаки  
на автоматизовані та / чи роботизовані системи

Джерело: [9].

Цифрові трансформації збільшують і ступінь латентності ризиків. 
Тобто певні ризики стають прихованими та складними для іденти-
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фікації. Крім того, цифровізація ускладнює управління ризиками у 
зв’язку з розмиванням меж дії ризику в часі та просторі, які в умо-
вах диджитал-середовища стають складнопрогнозованими та неви-
значеними.

Пропонуємо для розуміння еластичності бізнес-процесу до ризику, 
зумовленого цифровізацією, застосувати коефіцієнт цифровізації 
бізнес-процесів, що являє собою частку цифрових операцій у загаль-
ній кількості операцій, необхідних для реалізації бізнес-процесу. 
Значення такого індикатора буде визначати ступінь залежності біз-
нес-процесу від цифрових загроз. 

Отже, коефіцієнт цифровізації бізнесу визначимо через середньо-
зважений показник рівнів ризику бізнес-процесів за формулою:

1

1

Кбп Рц

Кц ,
Бп

m

j
j

m

j

=

=

×
=
∑

∑

де:
Кц – коефіцієнт цифровізації бізнесу;
Кбпj – коефіцієнт вагомості цифровізації в j-му бізнес-процесі;
Рц – ризик цифровізації;
БП – бізнес-процеси підприємства;
m – кількість бізнес-процесів підприємства.

Зазначимо, що показники ризиків цифровізації можна визначати 
за допомогою відомостей інституцій, які здійснюють моніторинг ри-
зиків, або ж експертним шляхом. А структура та вагомість цифро-
візації в бізнес-процесах встановлюють відповідно до конфігурації 
бізнес-моделі підприємства. Після цого слід визначити ступінь ла-
тентності ризиків, що загрожують бізнес-процесу та підприємницькій 
діяльності загалом.

Інституційне забезпечення дискрипції ризику можна встановити 
через результати діяльності інституцій, метою яких є моніторинг 
та ідентифікація зовнішніх ризиків бізнесу, і ті, що ґрунтуються 
на оперативній інформації про флуктації в економічній системі. 
Прикладом є Індекс фінансового стресу, який відображає рівень 
напруги у фінансовому секторі України (рис. 3). Його розраховує 
НБУ, і він набуває значень від 0 до 1, де 0 – повна відсутність на-
пруги та 1 – найвищий рівень стресу. Індекс фінансового стресу 
демонструє лише поточний стан справ, але не вказує на майбутні 
ризики [14].

На рис. 3 зображено ключові події, що є джерелами ризику фі-
нансового ринку України, а відповідно, і розвитку бізнесу, зокрема: 
суспільні заворушення 2014 року; загострення військового конфлік-
ту на Сході Україні та в Керченській протоці; карантинні обмежен-
ня, пов’язані з COVID-19.

Такий аналіз дає можливість спрогнозувати ризики методом екс-
траполяції, актуальність чого можемо прослідковувати у воєнних 
подіях 2022 року.
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Важливим інструментом інституційного середовища управління 
ризиками сьогодні є стандарти міжнародного значення.

До міжнародних стандартів управління ризиками належать:
1) AS/NZS 4360 – стандарт під назвою «Управління ризиком» 

(розроблений організацією «Стандарти Австралії / Стандарти Нової 
Зеландії»; основними засадами цього стандарту є: створення цілісної 
бази стосовно процесу ухвалення управлінських рішень за ризико-
вими ситуаціями; визначення перспектив і небезпек підприємницької 
діяльності; передбачення вигоди від невизначеності функціонування 
в середовищі; формування цілісної управлінської системи, орієнто-
ваної на специфіку попередження виникнення потенційних проблем 
на шляху здійснення підприємницької діяльності; удосконалення 
антикризового управління підприємницькою діяльністю; підвищення 
рівня довіри зацікавлених осіб до підприємницької діяльності; удо-
сконалення процедури корпоративного управління; відповідність 
діяльності чинним законодавчим нормам); 

2) стандарт «Управління ризиками організацій. Інтегрована мо-
дель» (цей стандарт розробив Комітет спонсорських організацій 
Тредвея); 

3) стандарт ISO 31000 «Управління ризиками організацій. Інте-
грована модель»; 

4) стандарт COSO, відповідно до якого передбачено низку про-
цедур: 

– процедура постановки цілей; 
– процедура визначення ризикових ситуацій; 
– процедура оцінювання ризиків; 
– процедура оперативного реагування на процес настання ризику; 
– процедура застосування засобів контролю за ризиком; 
– процедура інформування та комунікування;
– процедура моніторингування; 
5) стандарт FERMA, за яким процес управління підприємниць-

кими ризиками розглядають як головну засаду стратегічного управ-
ляння підприємницькими структурами [2, c. 3016]. 

В Україні діє адаптивний до українських реалій і максимально 
інтегрований з міжнародними вимогами національний документ, 
яким керується процес управління підприємницькими ризиками, – 
національний стандарт ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризи-
ком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, 
IDT) [15].

Трансформація керівництва й управління ризиками відповідно до 
бізнес-реалій нових соціальних викликів і цифровізації бізнесу зу-
мовлює адаптацію до більш динамічного середовища, де ризик інте-
грований у можливості й інновації. Тому в умовах сучасного діло-
вого клімату важливим завданням має стати посилення зв’язку між 
ризиками та стратегіями [8]. Особливе значення у вирішенні цього 
завдання набувають цифрові інструменти та диджиталізовані методи 
управління ризиками, що дають можливість не тільки мінімізувати 
ризикованість діяльності, а й привести у відповідність внутрішній 
потенціал суб’єкта бізнесу з умовами зовнішнього середовища, а 
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також розвивати його в довгостроковій перспективі в умовах жорсткої 
конкурентної боротьби. 

До основних сучасних цифрових інструментів управління ризи-
ками в бізнесі належать:

1. Когнітивні обчислення та управління ризиками. Когнітивні 
обчислення можуть допомогти компаніям виявляти й оцінювати 
стратегічні ризики, що виникають, – загрози, які можуть нашкоди-
ти будь-яким або всім об’єктам прицільної уваги керівників, перш 
ніж ці ризики завдадуть потенційно значних збитків або призведуть 
до збільшення витрат чи інвестицій. Водночас когнітивні обчислен-
ня можуть допомогти компаніям виявляти інші нові тенденції, ба-
чити компроміси між ризиками / винагородами щодо створення 
цінності, а також вдосконалювати рішення з фінансування та роз-
поділу ресурсів. Керівники, які використовують можливості когні-
тивних технологій, можуть отримати конкурентну перевагу та ви-
користовувати ризики для ефективної роботи своїх організацій [8]. 

2. ERM (enterprise Risk management). Ці системи надають допо-
могу у формуванні та структуризації бази знань про бізнес-модель 
підприємства і його інформаційні потоки задля досягнення постав-
лених цілей, що визначає стратегію компанії. Сучасні інтегровані 
ERP та MES системи  за допомогою наявності достатньої кількості 
інформації про діяльність підприємства можуть вказати на недоліки 
бізнес-моделі та ризики слідування стратегії, а також запропонувати 
алгоритми для управління ризиками або оптимізації ресурсів з метою 
мінімізації ризиків.

3. Програмне забезпечення управління ризиками. Наприклад, SAS 
надає програмне забезпечення для комплексного управління ризи-
ками. Рішення SAS з управління ризиками підприємства забезпечує:

– комплексне інтегроване керування даними;
– якісні інструменти прогнозної аналітики;
– прості та легкі налаштування користувачами інструментів для 

звітності;
– прозоре середовище, що дає змогу керувати всім процесом – від 

виявлення ризику до його вимірювання, моніторингу та пом’якшення 
[16].

Проте зазначимо, що більшість бізнес-моделей компаній не вра-
ховують необхідність ризик-менеджменту, а в структурі компонент 
бізнес-моделей не відображено механізм впливу інституційного за-
безпечення управління ризиками на результати діяльності підпри-
ємств. 

Отже, у досліджені ми дійшли таких висновків:
1. Нинішні умови розвитку бізнесу характеризуються появою 

нових видів ризиків, спричинених такими ситуаціями, як пандемія 
COVID-19 і воєнні дії. У таких умовах цифровізація є інструментом 
утримання конкурентних позицій на ринку та засобом інтеграції 
ризиків у можливості та науковий прогрес.

2. Інституційне середовище в умовах впливу флуктуації являє 
собою механізм трансформації факторів у джерела ризиків і визначає 
можливості росту бізнесу в кризовий період часу на певній території.
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3. До інститутів управління ризиком належать організації, метою 
яких є моніторинг та розробка ефективних механізмів управління 
ризиками в бізнесі, міжнародні стандарти управління бізнес-проце-
сами з метою мінімізації ризиків, цифрові платформи та програмне 
забезпечення, створені з метою структуризації інформації для ви-
явлення та мінімізації цифрових ризиків, державне регулювання.

4. Цифрові трансформації економічних систем зумовили появу 
нових видів ризиків, а саме: ІТ-ризики, кіберризики, ризики циф-
рового бізнесу та диджитал конкурентного середовища, ризики кон-
фіденційності інформації та бізнес-репутації тощо.

5. У практичній діяльності підприємств важливо визначити кое-
фіцієнт цифровізації бізнесу, що відображає еластичність бізнес-про-
цесів до ризиків цифровізації.

6. Сучасне інституційне забезпечення дескрипції ризику та між-
народні стандарти, спрямовані на вдосконалення механізму управ-
ління загрозами, у сукупності з використанням новітніх цифрових 
інструментів у бізнесі можуть сформувати конкурентну, прогресивну 
бізнес-модель, здатну інтегрувати ризики в можливості розвитку.

Перспективами подальших досліджень повинна стати розробка 
методичних підходів до моделювання інституційного забезпечення 
управління ризиками.

Список використаних джерел

1. Семенова К. Д., Тарасова К. І. Ризики діяльності промислових підпри-
ємств: інтегральне оцінювання : монографія. Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. 
234 с.

2. Тиркало Ю. Підприємницькі ризики: причини, наслідки та управління 
(теоретичні аспекти). Траєкторія науки. 2022. Вип. 8. №1. С. 3010–3017.

3. Герасименко О. М. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства: концептуальні засади : монографія. Черкаси : 
Видав. О. Третяков, 2019, 364 с.

4. Климчук М. М., Ачкасов І. А., Климчук С. А. та ін. Вплив ризик-ме-
неджменту на формування стратегії управління бізнес-процесами підприєм-
ства в умовах цифрової економіки: міжнародний досвід. Бізнес Інформ. 2021. 
№1. С. 272–278.

5. Наторіна А. О. Кон’юнктура ризик-менеджменту цифрового бізнесу. 
Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2(70). С. 147–152. 

6. Вірченко В. В. Сучасний інструментарій ризик-менеджменту іннова-
ційно-підприємницької діяльності в умовах формування віртуальної економі-
ки. Ефективна економіка. 2021. №9. URL: DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.2 
(дата звернення 21.04.2022).

7. Вітлінський В. В., Скіцько В. І. Ризик-менеджмент ланцюгів постачан-
ня в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2018. №4. С. 384–392.

8. Ризик-менеджмент в умовах високої невизначеності. Делойт. 2020. 
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/
Webinar_Risk_Management_14.04.2020.pdf (дата звернення: 21.04.2022).

9. Оцінка безпеки ведення бізнесу в Україні. РWC. URL: https://www.
pwc.com/ua/en/survey/2022/assessment-of-business-security-in-Ukraine.pdf 
(дата звернення: 21.04.2022).



97Інституційне забезпечення управління ризиками бізнесу в умовах цифровізації

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
2
. 
№

 2
8

10. Офіційний сайт компанії GSX. URL: https://www.gsx.org/about/ (дата 
звернення: 21.04.2022).

11. Офіційний сайт компанії ASIS. URL: https://www.asisonline.org/ (дата 
звернення: 21.04.2022).

12. Офіційний сайт компанії Entrust. URL: https://www.entrust.com/lp/
en/securing-the-new-hybrid-workplace (дата звернення: 21.04.2022).

13. Enhancing shareholder wealth by better managing business risk / 
International Federation of Accounts. New York: PricewaterhouseCoopers, 1999. 
URL: http://devbiz.narod.ru/home/kozloff/PWC/risk_mngmnt99.pdf (дата 
звернення: 19.04.2022).

14. Індекс фінансового стресу / Національний банк України, 2022. URL: 
https://bank.gov.ua/en/stability/fsi (дата звернення: 21.04.2022).

15. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISО 
31010:2009, IDТ): ДСТУ IEC/ISО 31010:2013 : Національний стандарт Украї-
ни. Київ : Міністерство економічного розвитку України, 2015. URL: https://
zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/iso_31010.pdf (дата звернення: 
10.04.2022).

16. SAS Enterprise Risk Management. SAS, 2022. URL: https://www.sas.
com/en_us/home.html (дата звернення: 21.04.2022).

References

1. Semenova K. D., Tarasova K. I. (2017) Ryzyky diialnosti promyslovykh 
pidpryiemstv: intehralne otsiniuvannia [Risks of industrial enterprises: integrated 
assessment]: monohrafiia, Odesa: FOP Huliaieva V.M., 234 р. (in Ukrainian).

2. Tyrkalo Yu. (2022) Pidpryiemnytski ryzyky: prychyny, naslidky ta 
upravlinnia (teoretychni aspekty) [Entrepreneurial risks: causes, consequences 
and management (theoretical aspects)]. Traektoriâ Nauki, vol. 8(1), no. 1, 
pp. 3010–3017 (in Ukrainian).

3. Herasymenko O. M. (2019) Ryzyk-oriientovanyi pidkhid do zabezpechennia 
ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: kontseptualni zasady: monohrafiia. [Risk-
oriented approach to ensuring the economic enterprise security: conceptual 
principles: a monograph], Cherkasy: Vydav. O. Tretiakov, 364 р. (in Ukrainian).

4. Klymchuk M. M., Achkasov I. A., Klymchuk S. A. and other. (2021) Vplyv 
ryzyk-menedzhmentu na formuvannia stratehii upravlinnia biznes-protsesamy 
pidpryiemstva v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: mizhnarodnyi dosvid [The impact 
of risk management on the formation of business process management strategy in 
the digital economy: international experience]. Biznes Inform, no. 1, pp. 272–278 
(in Ukrainian).

5. Natorina A. O. (2019) Koniunktura ryzyk-menedzhmentu tsyfrovoho 
biznesu. [Digital business risk management]. Problemy systemnoho pidkhodu, 
vol. 2(70), pp. 147–152 (in Ukrainian).

6. Virchenko V. V. (2021) Suchasnyi instrumentarii ryzyk-menedzhmentu 
innovatsiino-pidpryiemnytskoi diialnosti v umovakh formuvannia virtualnoi 
ekonomiky [Modern tools of risk management of innovation and entrepreneurial 
activity in the formation of a virtual economy]. Efektyvna ekonomika, no. 9. 
Available at: DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.2 (accessed 21 April 2022) (in 
Ukrainian).

7. Vitlinskyi V. V., Skitsko V. I. (2018) Ryzyk-menedzhment lantsiuhiv 
postachannia v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Risk management of supply chains 
in the digital economy]. Biznes Inform, no. 4, pp. 384–392 (in Ukrainian).



98 Кифяк В. І.
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
2
. 
№

 2
8

Стаття до редакції журналу надійшла: 21.04.2022 р.

8. Ryzyk-menedzhment v umovakh vysokoi nevyznachenosti [Risk management 
in conditions of high uncertainty]. (2020) Deloitte. Available at: https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/Webinar_Risk_
Management_14.04.2020.pdf (accessed 21 April 2022) (in Ukrainian).

9. Otsinka bezpeky vedennia biznesu v Ukraini [Security assessment of doing 
business in Ukraine]. (2021) PWC. Available at: https://www.pwc.com/ua/en/
survey/2022/assessment-of-business-security-in-Ukraine.pdf (accessed 21 April 
2022) (in Ukrainian). 

10. Official site of the company GSX. Available at: https://www.gsx.org/about/ 
(accessed 21 April 2022) (in Ukrainian).

11. Official site of the company ASIS. Available at: https://www.asisonline.
org/ (accessed 21 April 2022) (in Ukrainian).

12. Official site of the company Entrust. Available at: https://www.entrust.
com/lp/en/securing-the-new-hybrid-workplace (accessed 21 April 2022) (in 
Ukrainian).

13. International Federation of Accounts. (1999) Pidvyshchennia bahatstva 
aktsioneriv shliakhom krashchoho upravlinnia biznes-ryzykamy [Enhancing 
shareholder wealth by better managing business risk], New York: 
PricewaterhouseCoopers. Available at: http://devbiz.narod.ru/home/kozloff/
PWC/risk_mngmnt99.pdf (accessed 19 April 2022) (in English).

14. National bank of Ukraine. (2022) On Financial Stress Index. Available at: 
https://bank.gov.ua/en/stability/fsi (accessed 21 April 2022) (in Ukrainian).

15. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. (2013) Keruvannia 
ryzykom. Metody zahalnoho otsiniuvannia ryzyku (IEC/ISO 31010:2009, IDT): 
DSTU IEC/ISO 31010:2013 [Risk management. Methods of general risk 
assessment (IEC/ISO 31010:2009, IDT): DSTU IEC/ISO 31010:2013]. Available 
at: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/iso_31010.pdf (acces-
sed 10 April 2022) (in Ukrainian).

16. SAS. (2022) SAS Enterprise Risk Management. Available at: https://www.
sas.com/en_us/home.html (accessed 21 April 2022) (in English).



© І. О. Ілляшенко, Л. В. Громоздова, О. В. Шевчук, Н. О. Бойко, Г. С. Медвідь

УДК 355.6
DOI: 10.33813/2224-1213.28.2022.9

Ілляшенко Інна Олегівна

кандидат економічних наук, доцент,  
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
ORCID іD: 0000-0001-7849-9890 
inna.illyashenko@gmail.com

Шевчук Оксана Василівна

кандидат економічних наук, доцент,  
Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана 
gromozdovag@gmail.com

Медвідь Ганна Сергіївна

асистентка кафедри регіоналістики і туризму,  
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
ORCID іD: 0000-0002-5470-704X 
Annamgmn18@gmail.com

Громоздова Лариса Василівна

кандидат економічних наук, професор,  
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
ORCID іD: 0000-0002-4077-9229  
gromozdovag@gmail.com

Бойко Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
ORCID іD: 0000-0003-2636-0533 
natali_b2808@ukr.net 



100 Ілляшенко І. О., Громоздова Л. В., Шевчук О. В., Бойко Н. О., Медвідь Г. С.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
2
. 
№

 2
8

ІВЕНТИ ТА КРАЄЗНАВЧІ ЗАХОДИ  
ЯК РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС  

У КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ  
У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Мета статті полягає в дослідженні івентів і краєзнавчих заходів як рекре-
аційного ресурсу в курортно-оздоровчих закладах у післявоєнний період.

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» як особливого виду туризму, що має невичерпний потен-
ціал, вдало поєднується з іншими видами туризму та сприяє поліпшенню робо-
ти рекреаційних і курортно-оздоровчих закладів у післявоєнний період. 

Висновки. Встановлено, що в основу будь-якого івенту обов’язково закладе-
на ідея, яка приваблює туристів і є визначальним чинником їх вибору серед 
інших турів. Івент-туризм і краєзнавчі заходи в нашій країні мають гарні пер-
спективи, проте є умови, що стримують їх розвиток у регіонах України. Зо-
крема, це воєнні дії на території України, недостатньо розвинена туристична 
інфраструктура, дефіцит кваліфікованих кадрів в івент-індустрії, відсутність 
належної уваги до розробки подієвого календаря, низька ділова й інвестиційна 
активність міст. 

Ключові слова: івент-туризм, курортно-оздоровча сфера, туристично-ре-
креаційна галузь, краєзнавчі заходи, івент-індустрія.
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Events and local history events as a recreational resource 
in resort and health institutions in the post-war period

The purpose of the article is to study events and local history activities as a 
recreational resource in health resorts in the postwar period. 

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 results is the concretization of the concept of 
«event tourism», which is considered a special type of tourism that has inexhaustible 
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potential and successfully combines with other types of tourism and improves 
recreational and health facilities in the postwar period. 

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. 
Despite the prospects for the development of event tourism and local history 
activities in our country, we can identify a number of factors that hinder the 
development of this type of tourism in the regions of Ukraine. These include: 
hostilities in Ukraine, insufficiently developed tourist infrastructure, shortage of 
qualified personnel in the event industry, lack of proper attention to the development 
of the event calendar, low business and investment activity of cities. Event tourism 
in the post-war period is not only a promising segment of the world tourist market, 
but also a bright, multifaceted, infinitely exciting tool for promoting a dynamically 
developing territory. Thus, the concept of development of the regions of Ukraine 
in the postwar period on the basis of event tourism and local history activities is 
very promising, as it gives a relatively rapid and positive economic effect. 

Key words: event-tourism, resort-health sphere, tourist-recreational branch, local 
lore events, event-industry.
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Ивенты и краеведческие мероприятия как рекреационный ресурс 
в курортно-оздоровительных заведениях в послевоенный период

Цель статьи состоит в исследовании ивентов и краеведческих мер как ре-
креационного ресурса в курортно-оздоровительных заведениях в послевоенный 
период. 

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

Научная новизна полученных результатов заключается в конкретизации 
понятия «ивент-туризма» как особого вида туризма, который имеет неисчерпаемый 
потенциал, успешно сочетается с другими видами туризма и способствует улуч-
шению работы рекреационных и курортно-оздоровительных заведений в 
послевоенный период.

Выводы. Установлено, что в основу любого ивента обязательно заложена 
идея, которая привлекает туристов и является определяющим фактором их 
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выбора среди других туров. Ивент-туризм и краеведческие мероприятия в нашей 
стране имеют хорошие перспективы, однако есть условия, сдерживающие их 
развитие в регионах Украины. В частности, это военные действия на территории 
Украины, недостаточно развитая туристическая инфраструктура, дефицит 
квалифицированных кадров в ивент-индустрии, отсутствие должного внимания 
к разработке событийного календаря, низкая деловая и инвестиционная актив-
ность городов. 

Ключевые слова: ивент-туризм, курортно-оздоровительная сфера, турист-
ско-рекреационная отрасль, краеведческие мероприятия, ивент-индустрия.

Постановка проблеми. У світі стабільно зростають показники 
розвитку туристичного бізнесу, кількість закладів курортно-оздо-
ровчої сфери, чисельність рекреантів і туристів. У післявоєнний час 
на території України необхідно сформувати інфраструктуру ринку 
рекреаційних і туристичних послуг, покращити рівень їх якості та 
розширити спектр. На жаль, у теперішніх умовах стан розвитку 
туристично-рекреаційної сфери України не відповідає її можливос-
тям. Це питання цікавить багатьох вітчизняних науковців, які ана-
лізують зарубіжний досвід розвитку туризму, вивчають можливості 
його активізації в Україні. У багатьох працях відображено регіо-
нальні аспекти розвитку курортно-оздоровчої сфери, внутрішнього 
та зовнішнього туризму, івентів, рекреаційної діяльності. Але як 
зарубіжний досвід, так і стан, напрями розвитку туристично-рекре-
аційної сфери потребують подальшого вивчення, прогнозування тен-
денцій розвитку, пошуку оптимальних меж розвитку на базі наявних 
туристично-рекреаційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджен-
ня різних аспектів івент-туризму та краєзнавчих заходів досить 
широко представлені в працях таких вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, як: Дж. Річі та Д. Беліво [5], Д. Гетц [4], І. Дейнега [6], 
Л. Громоздова [6], Н. Писаренко [6] й ін. Зокрема, вивченню проблем 
та перспектив розвитку рекреаційних ресурсів і туризму присвятили 
свої роботи Ю. Махортов [7], І. Ілляшенко[7], В. Шевчук [7], Г. Мед-
відь [7]. Численні дослідження українських фахівців свідчать, що 
порушений аспект належить до пріоритетних у нашій науці. Проте 
не вирішеним залишається питання щодо розвитку івентів і крає-
знавчих заходів як рекреаційного ресурсу у курортно-оздоровчих 
закладах з урахуванням наслідків воєнних подій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Туристично-рекреаційна галузь – 
одна з найбільш динамічних і розвинутих у світі сфер економічної 
діяльності. Сьогодні в межах наявного туристичного простору фор-
мується його особливий сегмент – івент-туризм і краєзнавчі заходи, 
частка яких у секторі туристичних послуг щорічно зростає. Поява 
та розвиток на міжнародному ринку туристичних послуг івент-ту-
ризму зумовили підвищення попиту серед споживачів на цей напрям 
означеної галузі.

Івентивний туризм – вид туризму з метою відвідування та участі 
у відзначенні якоїсь видатної або цікавої 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 число учасників івентивних турів може 
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навіть перевищити кількість учасників екскурсійних турів. Світові 
традиції та найяскравіші свята просто запозичити не вдасться. Однак 
із зарубіжного досвіду потрібно почерпнути важливий висновок: 
необхідно знайти щось своє, унікальне та притаманне лише для 
власного регіону, і тоді, відповідним чином розрекламувавши захід, 
а краще їх сукупність, можна на їх основі розвивати сферу івентив-
ного туризму в кожному конкретному регіоні [7].

Історія краю, або краєзнавство, – один з найцікавіших напрямів 
сучасної науки. Інтерес до минувшини можна пояснити тим, що 
ніколи не вичерпається допитливість людини, котра прагне дізна-
тися, що відбувалося на землі, де вона народилася, живе, що було 
до неї, якими були її предки, з якими труднощами вони стикалися, 
як їх переборювали; про одяг, свята й будні – усю різнобарвну па-
літру життя рідного краю. Людина залишає на землі багато свідчень 
своєї діяльності. Усе, що вона говорить, пише чи виготовляє, усе, 
до чого торкається, дає нам свідчення про неї.

Краєзнавство в поєднанні з туризмом – це складна багатогранна, 
пошуково-дослідна та пізнавальна діяльність у процесі комплекс ного 
дослідження території краю. Виникнення краєзнавчих заходів і 
 досліджень почалося з моменту пізнання прадавньою людиною середо-
вища проживання. Краєзнавчі заходи збагачують світогляд людини, 
дають змогу краще пізнати регіони, культуру, ментальність народу, 
себе, свій рідний край, країну. 

Івентивний туризм посідає особливе місце в структурі туристичних 
послуг. У будь-якій сфері діяльності людини найбільшим попитом 
користуються новинки – такі продукти та послуги, які будуть ори-
гінальними, цікавими, видовищними, те, чого ніколи не було або 
що ніколи не повториться. З огляду на це саме івентивний туризм 
може стати «родзинкою» території, яка забезпечить постійний потік 
туристів, а отже, і доходів, створюючи тим самим підґрунтя для її 
соціально-економічного розвитку [6].

В Україні івент-індустрія бере початок з 1990-х років. Історично 
склалося так, що в самостійну галузь івент виділився лише за остан-
ні двадцять років. Цей підйом зумовлений відповідністю потребам 
людей, які в усі часи хотіли отримати нові враження, стати частиною 
подій, впливати на їхній хід і відчути радість від причетності до 
чогось більшого. Зазначимо, що в Україні івент-туризм розвивається 
повільно. Тільки з 2002 року туристичні фірми почали пропонувати 
послуги з організації івент-поїздок. Збільшення в’їзного туризму в 
Україні у зв’язку з івентами та краєзнавчими заходами не були 
систематичними й пов’язані з такими подіями, як, до прикладу, 
Євробачення, Євро-2012. Більшість подій в Україні – місцевого й 
регіонального масштабу, що не надто приваблює навіть українських 
туристів і не сприяє розвитку в’їзного туризму [3]. 

Проте з року в рік кількість відвідувачів івентів зростала, що 
зумовило необхідність створити модернізовану інфраструктуру, ви-
вчити туристичний попит на івент-туризм, краєзнавчі заходи та 
фактори, що впливають на них, підготувати спеціалістів для взаємо-
дії зі споживачами під час проведення заходів та залучити грошові 
кошти для просування, реалізації та розвитку івент-турів. Упрова-
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дження івент-туризму та краєзнавчих заходів на території України 
в післявоєнний час сприятиме підвищенню економічного рівня кра-
їни, розвитку внутрішнього туризму та росту туристопотоків.

З метою встановлення особливостей івент-туризму порівняємо його 
з іншими видами туризму (табл. 1). 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика івент-туризму  

з традиційними видами туризму

Ознаки порівняння Традиційні види туризму Івент-туризм

Періодичність  
проведення  

Не встановлюється  Чітко регламентована  

Характер проведення  
Носить постійний 
або сезонний характер  

Приурочений певній події  

Організаційне 
забезпечення  

На засадах 
операційного 
менеджменту  

На засадах проєктного 
менеджменту  

Мета  Переважно комерційна  Комерційна або соціальна  

Джерела 
фінансування  

Переважно за  кошти 
туристичних фірм  

За рахунок туристичних 
фірм, бюджетних коштів, 
інвесторів, спонсорів  

Вплив на індустрію 
дозвілля  

Є її основою  
Доповнює і стимулює 
розвиток  

Охоплення 
відвідувачів  

Переважно невеликі 
групи людей  

Характеризується 
масовістю  

За методом 
розміщення  

Стаціонарний і  
пересувний  

Переважно стаціонарний  

Умови ефективності  
Залежить від 
конкуренто спромож-
ності турпослуг

Залежить від 
поінформованості 
населення, реклами події 
та піаракцій навколо неї  

Мотивування  
Фізіологічні та 
духовні потреби особи  

Суспільні вподобання, 
пізнавальна цінність, 
статус, мода, престиж, 
значущість події  

Додаткові вигоди  

Формування 
туристичних потоків, 
зростання кількості 
робочих місць, 
наповнення бюджетів 
тощо  

«Синергетичний» ефект 
впливу на розвиток різних 
секторів економіки та 
туристичної індустрії 
території – місця 
проведення заходів  

Залежність від 
суспільних уподобань  

Часткова  Повною мірою  

Залежність від 
сезону  

Повною мірою  Часткова  

Інформаційний ефект  Тимчасовий  Тривалий  

Джерело: розробка авторів на підставі [3–5].
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Провівши порівняльну характеристику івент-туризму з традицій-
ними видами туризму, виділимо основні ознаки, йому притаманні. 
До них належать: чітка регламентованість і періодичність проведен-
ня заходів; стаціонарність проведення заходів; застосування підходів 
проєктного управління; диверсифікація джерел фінансування; за-
лежність від суспільної думки, статусу, престижу; масовість відві-
дувачів, залежність від поінформованості населення; тривалість ін-
формаційного ефекту, стимулювання розвитку різних секторів тур-
індустрії (рис. 1). 

Івент-туризм – це порівняно молодий напрям туризму не тільки 
в Україні, а й у світі, у якому головною мотивацією споживачів є 
інтерес до відвідування певної спортивної, розважальної, музичної 
або іншої події та бажання взяти в ній участь. Унікальні івенти по-
єднують у собі рекреацію, краєзнавчі заходи, відпочинок і розваги 
водночас. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), 
івент-туризм на теперішній час є одним з найперспективніших видів 
туризму у світі: він вражає своєю насиченістю програм, видовищ-
ністю, яскравістю та атмосферою. Ще однією особливістю івент-ту-
ризму та краєзнавчих заходів є невичерпність їх ресурсів. 

Рис. 1. Особливості івент-туризму

Джерело: розробка авторів.

Ринок івент-туризму та краєзнавчих заходів варто розглядати в 
декількох аспектах: 

– як спосіб подолання сезонних коливань і географічного поши-
рення попиту за межі регіону та країни; 

– як інструмент створення іміджу туристичних дестинацій і стра-
тегічного планування їх розвитку; 

всесезонність

інноваційність

регулярність подій

видовищність

стимулювання
повторного відвідування

дестинацій
прогнозування

масовість

інтерактивність
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– як каталізатор розвитку суміжних галузей і напрямів діяль-
ності; 

– як спеціалізований туристичний ринок, що має свою структуру 
та характерні риси розвитку [5]. 

Івент-туризм у післявоєнний період – це не тільки перспективний 
сегмент світового туристського ринку, але і яскравий, багатогранний, 
нескінченно захоплюючий інструмент просування території, що ди-
намічно буде розвиватися. Розуміючи важливу роль івентових і 
краєзнавчих заходів у моделюванні іміджу регіонів з метою реалі-
зації іміджевої політики, координації та підвищення ефективності 
роботи з просування сприятливого образу українських регіонів на 
внутрішньому і зовнішньому ринку, маємо консолідувати зусилля 
фахівців сфери суспільних комунікацій та органів регіональної вла-
ди для вирішення актуальних завдань формування позитивного імі-
джу в післявоєнний час. Результатом цієї взаємодії повинні стати 
нові точки тяжіння туристів [4]. 

Отже, концепція розвитку регіонів України в післявоєнний час 
на основі івент-туризму та краєзнавчих заходів є перспективною, 
оскільки дає відносно швидкий і позитивний економічний ефект. 
Світовий досвід показує, що оптимальним шляхом розвитку цього 
виду рекреації на певній території є створення місцевої маркетинго-
вої організації (Destination Marketing Organization), основною функ-
цією якої повинно стати формування іміджу регіонів і збільшення 
числа туристів, які їх відвідують. Україна не мала такої мережі 
спеціалізованих центрів. За умови її створення можна буде споді-
ватися на регіональний туристичний розвиток шляхом просування 
наявних місцевих подій (здебільшого фестивалів), формування спе-
ціалізації окремих територій на нових видах атракцій тощо [1].

Для успішного розвитку туризму в Україні необхідно подолати 
низку проблем: 

– відсутність повноцінної методичної бази управління розвитком 
туризму з урахуванням його подієвої спрямованості; 

– недостатність маркетингових досліджень у цій галузі; 
– відсутність у регіонах періодично повторюваних широкомасш-

табних заходів, що привертають увагу світової громадськості та про-
фесійної бази даних, відкритої для зацікавлених міжнародних орга-
нізацій; 

– забезпеченість туризму транспортом.  
Висновки. Попри перспективи для івент-туризму та краєзнавчих 

заходів у нашій країні, виділимо чинники, що стримують розвиток 
цього виду туризму в регіонах України. До них належать: воєнні дії 
на території України, недостатньо розвинена туристична інфраструк-
тура, дефіцит кваліфікованих кадрів в івент-індустрії, відсутність 
належної уваги до розробки подієвого календаря, низька ділова й 
інвестиційна активність міст. 

У післявоєнний період на території України з’явиться достатній 
туристичний потенціал для розвитку івент-туризму та краєзнавчих 
заходів, адже кожне місто цікаве своїми культурними, історичними 
та спортивними подіями. Практично будь-який регіон України во-
лодіє ресурсами, які можуть бути використані в туристичних цілях 
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за наявності певних умов. Ресурсний потенціал туризму в кожному 
регіоні індивідуальний з огляду на відмінності в складі, кількісних 
і якісних характеристик туристичних ресурсів, що варто буде 
обов’язково враховувати при розробці туристичних пропозицій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ  
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Мета статті проаналізувати основні тлумачення поняття «рекреаційно-ту-

ристичний потенціал» і запропонувати авторське визначення поняття «рекреа-
ційно-туристичний потенціал сільських територій».

Методологія дослідження полягає в застосуванні методів системного підходу 
та використанні різноманітних загальнонаукових та спеціальних методів до-
слідження (табличного, групування, порівняння).

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що в статті уза-
гальнено сучасні науково-теоретичні підходи до рекреаційно-туристичного по-
тенціалу, запропоновано авторське тлумачення рекреаційно-туристичного по-
тенціалу сільських територій, окреслено його складові.

Висновки. У результаті дослідження визначено рекреаційно-туристичний 
потенціал сільських територій як сукупність пов’язаних із сільськими терито-
ріями природних, історико-культурних та інших ресурсів, туристичної інфра-
структури, що сприяють задоволенню потреб населення в рекреаційній і турис-
тичній діяльності. Вказано основні компоненти рекреаційно-туристичного по-
тенціалу сільських територій.
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потенціал.

Viktoriia Samsonova 
PhD in Economics, Senior Research Fellow,
Department of Hotel and Restaurant Business and Tourism
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Irina Kudinova 
PhD in Economics, docent,
Department of Hotel and Restaurant Business and Tourism
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Theoretical fundamentals of determination  
of recreational and tourist potential of rural areas

The purpose of the article is to analyze the main interpretations of the concept 
of “recreational and tourist potential” and to determine the recreational and tour-
ist potential of rural areas.

The methodology of the survey consists of implementation of systematic ap-
proach to the researched problems and the use of various general scientific and 
special research methods (tabular, grouping, comparison).

The scientific novelty of the obtained results stipulates modern scientific and 
theoretical approaches and variety of interpretation approaches of the recreation-
al and tourist potential of rural areas.

Conclusions. The study identified the recreational and tourist potential of ru-
ral areas as a set of natural, historical, cultural and other resources related to 
rural areas, tourist infrastructure that help meet the needs of the population in 
recreational and tourist activities. The main components of the recreational and 
tourist potential of rural areas are also identified.

Key words: recreational potential, recreational and tourist potential, recreational 
and tourist resources, rural areas, tourism, tourist potential.
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Теоретические основы определения рекреационно-туристического 
потенциала сельских территорий

Цель статьи – проанализировать основные трактования понятия «рекреаци-
онно-туристический потенциал» и предложить авторское определение понятия 
«рекреационно-туристический потенциал сельских территорий».

Методология исследования заключается в применении методов системного 
подхода и использовании различных общенаучных и специальных методов ис-
следования (табличного, группировки, сравнения).

Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что в статье 
обобщены современные научно-теоретические подходы к рекреационно-туристи-
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ческому потенциалу, предложена авторская трактовка рекреационно-туристи-
ческого потенциала сельских территорий, названы его составляющие.

Выводы. В результате исследования определен рекреационно-туристический 
потенциал сельских территорий как совокупность связанных с сельскими тер-
риториями природных, историко-культурных и других ресурсов, туристической 
инфраструктуры, способствующих удовлетворению потребностей населения в 
рекреационной и туристической деятельности. Названы основные компоненты 
рекреационно-туристического потенциала сельских территорий.

Ключевые слова: рекреационный потенциал, рекреационно-туристический 
потенциал, рекреационно-туристические ресурсы, сельские территории, туризм, 
туристический потенциал.

Актуальність теми дослідження. Останніми десятиліттями сфера 
туризму та рекреації перетворилась в одну з найбільш прибуткових 
і розвинутих галузей світового господарства. Вона виконує важливу 
роль у соціально-економічному розвитку багатьох країн та їх окремих 
регіонів, забезпечуючи раціональне використання і збереження при-
родно-екологічних, культурно-історичних та інформаційно-пізнаваль-
них ресурсів території, створення додаткових робочих місць і підви-
щення якості життя місцевого населення. 

Нестабільний стан економіки України, постійні адміністративні 
реформи в туризмі не сприяють його розвитку. Зокрема, спостері-
гається неефективне використання наявного туристичного потенці-
алу регіонів країни, що призводить до втрати можливостей розвитку 
цієї галузі. 

У зв’язку із цим постає необхідність уточнити теоретичні засади 
реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу територій, зокрема 
окреслити та вдосконалити понятійний апарат рекреаційно-турис-
тичної сфери.

На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній науці накопичено значний 
теоретичний досвід обґрунтування рекреаційно-туристичного потен-
ціалу території. Проте єдиного загальновизнаного термінологічного 
апарату досі не створено. Зазначені обставини визначили вибір теми 
і зміст завдань наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні й методоло-
гічні засади рекреаційно-туристичної діяльності висвітлено в багатьох 
наукових працях вітчизняних дослідників, зокрема: В. Гуляєва, 
В. Герасименко, А. Дроздова, С. Дутчак, В. Козирева, А. Кускова, 
О. Лисікової, Т. Ніколаєнко, С. Севастьянової, І. Селіванова, Н. Ша-
баліної та ін. Теоретико-методологічні аспекти та проблеми розвитку 
сільських територій досліджували М. Барановський, О. Зайцева, 
В. Залізко, М. Малік, О. Павлова, П. Саблук, В. Уркевич та ін. Од-
нак, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питан-
ня, пов’язані з виявленням сутності рекреаційно-туристичного по-
тенціалу саме сільських територій потребують подальшого вивчення.

Метою статті є вивчення трактувань науковцями змісту поняття 
«рекреаційно-туристичний потенціал», представлення власного тлу-
мачення поняття «рекреаційно-туристичний потенціал сільських 
територій», визначення основних його компонентів.
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Виклад основного матеріалу. Поняття рекреаційно-туристичного 
потенціалу в сучасній науці трактують по-різному. У табл. 1 пред-
ставлено основні варіанти його тлумачень.

Таблиця 1 
Тлумачення поняття «рекреаційно-туристичний потенціал»  

різними вченими

Автор Визначення

Шабаліна Н. В.

Сукупність туристично-рекреаційних ресурсів, їхніх 
територіальних поєднань й умов, що сприяють задо-
воленню потреб населення в туристичній та рекреа-
ційній діяльності.

Дроздов А. В.

Сукупність пов’язаних з певним об’єктом (територією) 
природних і рукотворних тіл та явищ, а також умов, 
можливостей і засобів, придатних для формування 
туристичного продукту та здійснення відповідних 
турів, екскурсій, програм.

Ніколаєнко Т. В.

Сукупність природних, культурно-історичних, соці-
ально-економічних, геополітичних та інших передумов 
для організації рекреаційної діяльності на певній 
території.

Кусков А. С.,  
Лисікова О. В.  

Відношення між фактичною і гранично можливою 
чисельністю туристів, що визначають за наявністю 
туристично-рекреаційних ресурсів. 
Здатність території прийняти певну (граничну) кіль-
кість туристів (рекреантів), при якій не відбувається 
порушення стану природної та екологічної рівноваги. 

Севастьянова С. А. 

Сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих один з 
одним потенціалів регіону, які використовують у ту-
ристичній діяльності, а також нових, сформованих у 
процесі цієї діяльності та використовуваних чинників 
виробництва регіону. 

Козирев В. М. 
Здатність наявних туристично-рекреаційних ресурсів 
регіону приносити доходи різним економічним 
суб’єктам у певний період часу. 

Дутчак С. В. 

Містить два взаємодоповнювані поняття:
1) рекреаційний потенціал як природна складова, 
тобто ступінь здатності території позитивно впливати 
на фізичний, психічний і соціально-психологічний 
стан людини під час відпочинку;
2) туристичний потенціал – культурно-історична спад-
щина – як антропогенна складова, а також певні 
ландшафтні комплекси, де провадять туристичну ді-
яльність, розташовані окремі природні або антропо-
генні туристичні об’єкти, які відвідують туристи, 
зокрема музеї, пам’ятки культури, архітектури, ар-
хеології, традиції населення, народні промисли тощо. 

Гуляєв В. Г.,  
Селіванов І. А. 

Сукупність якісних і кількісних характеристик при-
родних, історико-культурних та інших ресурсів тери-
торії, а також її туристичної інфраструктури, що 
впливають на розвиток туризму та рекреації. 

Герасименко В. Г.
Наявність певних можливостей і ресурсів, які можуть 
бути використані для розвитку туристичної та рекре-
аційної діяльності.

Джерело: розробка авторів на основі [1; 2].
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Варто зазначити, що рекреацію і туризм вивчають за допомогою 
різних підходів і методів, при виборі яких серед науковців немає 
одностайності. Як правило, аналіз рекреаційно-туристичної діяль-
ності ґрунтується на застосуванні таких підходів, як системний, 
регіонально-цілісний, соціоекономічний та історико-логічний [2]. 
У нашому дослідженні для вивчення змісту поняття «рекреаційно-
туристичний потенціал» і тенденцій розвитку туристичної діяль-
ності використано системний підхід, оскільки він інтегрує інші 
підходи в єдиний комплексний, за допомогою якого можливо ви-
вчити особливості природних та антропогенних ресурсів певної 
території, зокрема в нашому дослідженні – сільської, діяльність 
рекреаційно-туристичних підприємств у конкурентному середовищі, 
рівень розвитку інфраструктури туризму, а також їх взаємодію з 
іншими системами: політичною, правовою, економічною та соці-
альною.

Розроблення теоретичних і практичних засад розвитку рекреацій-
но-туристичного потенціалу сільських територій також потребує 
більш чіткого визначення відповідного понятійно-термінологічного 
апарату. Незважаючи на те, що поняття «сільські території» вико-
ристовують у науковій літературі досить давно, у тлумаченні його 
змісту поки що відсутній єдиний підхід. Визначенням сільських 
територій бракує функціональності: варто вказати, що їх викорис-
тання не лише зумовлене економічним зиском, а й передбачає ви-
конання соціальних, інституціональних та екологічних завдань з 
метою розробки концепцій розвитку сільських територій та вдоско-
налення механізмів їх розвитку.

Наразі існує декілька десятків визначень поняття «сільська те-
риторія». Дослідивши їх, ми, базуючись на переконаннях В. Пруш-
ківського та В. Колесникова, вважаємо, що сільська територія – це 
просторова біоеколого-соціально-економічна система, що знаходить-
ся поза урбанізованими центрами, зі специфічним природно-еко-
логічним, соціальним, економічним та інституціональним середо-
вищами та населенням, які на ній функціонують і проявляють 
свій потенціал з метою задоволення індивідуальних та суспільних 
потреб [3]. 

Констатуємо, що попри широту та різноаспектність наукових 
трактувань поняття «сільська територія» жодне з них не імплемен-
товано в законодавстві України як правову норму. Зазначимо, що у 
вітчизняній нормотворчій практиці поняття «сільські території» 
вперше застосовано як компонент терміна «комплексний розвиток 
сільських територій», що одночасно розглядають як складову дер-
жавної аграрної політики та напрям державної соціальної політики 
в Основних напрямах розвитку агропромислового комплексу Украї-
ни на 1998–2000 роки, які Президент України 29 квітня 1998 року 
схвалив своїм Указом [4].  

Сільські території, що еволюційно формувались як складні ціліс-
ні системи внаслідок природних, політичних, економічних і соціаль-
них змін, дотепер у сучасній науці й управлінській практиці роз-
глядають переважно як абстрактний об’єкт різнорівневого державно-
управлінського та самоврядного впливу; елемент територіальної 
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організації національного господарства; об’єкт навколишнього при-
родного середовища; компонент системи розселення; складову соці-
альної організації суспільства; меншою мірою як елемент системи 
адміністративно-територіального устрою України, що слугує терито-
ріально-правовою основою визначення та реалізації пріоритетів со-
ціально-економічного розвитку сільських територій [5]. 

Щодо тлумачення поняття «рекреаційно-туристичний потенціал» 
акцентуємо на тому, що науковці на перше місце ставлять «турис-
тичний», а вже потім «рекреаційний» потенціал. 

Ми дотримуємось думки, що «рекреація» – поняття значно шир-
ше, оскільки охоплює практично всі види діяльності людини в її 
вільний від роботи час, який вона проводить поза своїм постійним 
помешканням; тоді як «туризм» – поняття вужче та глибше: цей 
процес супроводжується споживанням відповідних послуг, купівлею 
певної продукції чи послуг і використанням ресурсного потенціалу 
території.

У західному науковому світі рекреацію тривалий час досліджу-
вали окремо від туризму. Традиційно туризм розглядали як комер-
ційний економічний феномен, що базується на приватній основі. На 
противагу такому підходу рекреацію і парки вивчали як ресурс за-
гальнодержавного використання та поширення. Тому дослідження 
рекреації фокусували на державному секторі. Вивчали проблеми 
управління незайманою природою, неринкове оцінювання та аналіз 
рекреаційного досвіду. Вивчення туризму мало більш прикладний 
характер і було зосереджене на традиційному приватному секторі 
(наприклад туристична індустрія). Досліджували моделі подорожей, 
туристичний попит, рекламу та маркетинг [6].

Такий поділ між цими видами діяльності зберігався до початку 
1980-х років. Разом зі зміною суспільства та впливом суспільно-
географічних чинників демаркаційна лінія між рекреацією та ту-
ризмом стала розмитою, нечіткою. Проте ми схиляємось до думки, 
що туризм здійснюється в межах рекреаційної основи, оскільки 
рекреація – це відновлення (відтворення) фізичних і духовних сил, 
витрачених людиною в процесі життєдіяльності; вона передбачає 
різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на накопи-
чення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних 
потреб.

Рекреацію можна сприймати і як заплановану бездіяльність за 
чиїмось бажанням. У глибшому сенсі її пов’язують з емоційним до-
свідом і натхненням, що з’являються внаслідок рекреаційної дії. З 
іншого боку, рекреацію можна визначити як систему ресурсів чи 
сервісу. Зрештою, рекреація – це й будь-який вид усвідомленого за-
доволення фізіологічних бажань і соціальних потреб особистості під 
час відпочинку [6].

Рекреаційна діяльність пов’язана з використанням ландшафтів і 
значних територій. Розрізняють три форми використання часу, 
 відведеного на рекреацію: туризм, лікування / оздоровлення та 
 відпочинок. Отже, поняття «рекреація» значно ширше, тому для 
означення часу на рекреацію і видів такої діяльності варто викорис-
товувати поняття «рекреаційно-туристичний», а не «туристично- 
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рекреаційний», яке містить усю (чи майже всю) сукупність явищ і 
процесів, пов’язаних з відновленням сил людини та задоволенням її 
фізіологічних і соціальних потреб.

З урахуванням зазначеного вище рекреаційно-туристичний по-
тенціал сільських територій пропонуємо визначити як сукупність 
пов’язаних із сільськими територіями природних, історико-культур-
них та інших ресурсів, туристичної інфраструктури, що сприяють 
задоволенню потреб населення в рекреаційній і туристичній діяль-
ності.

Рекреаційно-туристичний потенціал сільських територій можна 
охарактеризувати за такими складовими: 

– рекреаційно-туристичні ресурси: природні, культурно-історичні, 
соціально-економічні; 

– туристичні дестинації; 
– об’єкти, місця показу, туристичні маршрути; 
– інфраструктура рекреаційно-туристичної діяльності (заклади 

розміщення та харчування, транспорт і зв’язок, заклади дозвілля 
та розваг, фінансове обслуговування і страхування, мережа техніч-
них засобів інформації, медичне обслуговування, громадська без-
пека); 

– для в’їзного туризму: менталітет населення (традиції, звичаї, 
гостинність, одяг, смаки, вдача), історія краю; 

– для виїзного туризму: кількість населення, рівень його доходів, 
якість життя, менталітет; 

– сфера послуг і її орієнтація на рекреаційно-туристичну діяль-
ність; 

– ресурси організації, маркетингу та менеджменту рекреаційно-
туристичної діяльності; 

– екологічна ситуація та природоохоронна діяльність; 
– нормативно-правова база рекреаційно-туристичної діяльності; 
– правопорядок й особиста безпека рекреантів і туристів; 
– підтримка рекреаційно-туристичної діяльності органами дер-

жавного управління та місцевого самоврядування.
До детермінант, що визначають рекреаційно-туристичну приваб-

ливість сільської місцевості, можна віднести умови: 
• природно-екологічні;
• культурно-історичні;
• морально-психологічні;
• соціально-демографічні;
• політичні;
• інженерно-технічні;
• транспортна доступність території;
• трудові ресурси;
• адміністративно-управлінські;
• фінансово-економічні; 
• туристична інфраструктура регіону;
• здатність упроваджувати інновації [2].
Основні компоненти рекреаційно-туристичного потенціалу сіль-

ських територій представлені в табл. 2.
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Таблиця 2 
Компонентний склад рекреаційно-туристичного потенціалу  

сільських територій

Компонента Формуючі параметри 

1 2

Природно-ресурсна

– природні та природо-технічні геосистеми, тіла, 
явища природи, які мають комфортні властивості 
для рекреаційної діяльності і їх можна використати 
для її організації протягом певного часу;
– компоненти та їх територіальні поєднання, що 
володіють сприятливими для рекреаційної діяльнос-
ті властивостями і служать чи можуть слугувати 
матеріальною основою для організації відпочинку, 
туризму, лікування, оздоровлення на сільських те-
риторіях:

1) бальнеологічні ресурси (родовища озокериту, 
джерела мінеральних вод, родовища лікувальних 
грязей); 
2) ресурси природно-заповідних територій та 
об’єктів (природний заповідник, національні при-
родні парки, заказники, заповідні урочища, бота-
нічні сади, зоопарк, парки-пам’ятки садово-пар-
кового мистецтва), 
3) ландшафтно-рекреаційні ресурси (кліматичні, 
лісові, гідрологічні ресурси, ресурси ландшафтно-
го різноманіття) 

Історико-культурна

– культурні об’єкти (музеї);
– пам’ятки історії (пам’ятники та пам’ятні місця);
– пам’ятки архітектури (житлові будівлі, сакральні 
комплекси);
– пам’ятки археології (городища, кургани);
– етнографічні особливості сільської території

Інфраструктурна

– суб’єкти рекреаційно-туристичної сфери: туропе-
ратори, турагенти;
– мережа рекреаційних закладів;
– мережа готельного господарства;
– заклади для тимчасового проживання;
– об’єкти ресторанного господарства;
– мережа закладів дозвілля;
– мережа транспортного сполучення;
– мережа комунікацій;
– заклади зі створення умов для реалізації рекреа-
ційно-туристичних послуг (медичні, правоохоронні 
й ін.)

Економічна

– фінансові елементи (обсяг грошових коштів, які 
є в розпорядженні сільських територій для здійснен-
ня туристично-рекреаційної діяльності); 
– інвестиційні елементи (сукупні можливості сіль-
ських територій з інвестування сфери туризму й 
рекреації); 
– управлінські елементи (навички й компетенції 
керівництва всіх рівнів управління щодо формуван-
ня, організації, створення належних умов для функ-
ціонування та розвитку рекреаційно-туристичної 
сфери)
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1 2

Соціальна

– ринок робочої сили, який забезпечує рекреаційно-
туристичну інфраструктуру кваліфікованими кадра-
ми; 
– експерти та консультанти з підбору кадрів; 
– заклади освіти різних рівнів, які забезпечують 
підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації

Інформаційна

– інформаційні елементи як сукупність організацій-
но-технічних й інформаційних можливостей, що 
забезпечують прийняття та реалізацію управлін-
ських рішень і впливають на характер (специфіку) 
виробництва й реалізації рекреаційно-туристичного 
продукту шляхом збору, збереження, обробки та 
поширення інформації про наявний рекреаційно-
туристичний потенціал

Інституційна

– центральні органи виконавчої влади; 
– територіальні органи виконавчої влади: спеціалі-
зовані управління обласних державних адміністра-
цій, відділи районних державних адміністрацій; 
– органи місцевого самоврядування: спеціалізовані 
управління, відділи селищних, сільських рад; 
– громадські організації, що провадять діяльність 
у рекреаційно-туристичній сфері 

Джерело: розробка авторів на основі [2].

Варто зазначити, що складові рекреаційно-туристичного потен-
ціалу дослідники вивчають за допомогою різних підходів і методів, 
при виборі яких серед вчених немає одностайності. Як правило, 
дослідження ґрунтується на застосуванні таких підходів, як сис-
темний, регіонально-цілісний, соціоекономічний та історико-логіч-
ний [2]. Ми погоджуємось, що для вирішення питань з ефективно-
го використання рекреаційно-туристичного потенціалу та розвитку 
туристичної діяльності сільських територій варто викорис товувати 
системний підхід, адже він інтегрує інші підходи в єдиний комп-
лексний, за допомогою якого можливо вивчити особливості при-
родних та антропогенних ресурсів сільських територій, діяльність 
суб’єктів рекреаційно-туристичної діяльності в конкурентному 
середовищі, рівень розвитку інфраструктури туризму, а також їх 
взаємодію з іншими системами: політичною, правовою, економіч-
ною та соціальною. Проте це вже проблематика іншої наукової 
праці.

Висновки. На основі результатів дослідження теоретичних ас-
пектів тлумачення поняття «рекреаційно-туристичний потенціал» 
виділено такі принципові положення: 1. Уточнено зміст поняття 
«рекреаційно-туристичний потенціал». 2. Запропоновано авторське 
визначення поняття «рекреаційно-туристичний потенціал сіль-
ських територій» як сукупність пов’язаних із сільськими терито-
ріями природних, історико-культурних та інших ресурсів, турис-
тичної інфраструктури, що сприяють задоволенню потреб насе-
лення в рекреаційній і туристичній діяльності. 3. Окреслено 

Закінчення таблиці 2
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основні компоненти рекреаційно-туристичного потенціалу сіль-
ських територій, а саме: природно-ресурсну, історико-культурну, 
інфраструктурну, економічну, соціальну, інформаційну й інсти-
туційну.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ПЕРІОД  

ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
Мета статті полягає у визначенні шляхів розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу в період післявоєнної відбудови України. 
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 та 
пропозиції створення смарт-міст у межах готельно-ресторанних комплексів.

Висновки. Встановлено, що готельно-ресторанний бізнес у воєнний період 
зазнає значних збитків. Доведено, що в післявоєнний період потрібно розробляти 
стратегії розвитку, що будуть протидіяти внутрішнім і зовнішнім ризикам. 
Систематизовано основні стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 
післявоєнний період. Зокрема, виділено дві групи стратегій розвитку: стратегію 
утримання позитивного іміджу на ринку та стратегію подолання негативних 
післявоєнних наслідків. Виділено десять ознак, на підставі яких можна 
стверджувати про наявність розумних міст у межах готельно-ресторанного біз-
несу. Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу має бути сформована з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Варто застосовувати підходи, які б 
зменшували рівень ризику, спричинений появою негативних очікувань клієнтів. 
Для цього має бути використана маркетингова та збутова стратегія. Головну 
роль відіграватиме корпоративна культура, яка стане ядром майбутніх 
стратегічних змін. Важливою до впровадження є інноваційна стратегія, реалізація 
якої повинна відбуватися через створення розумних міст всередині готельно-
ресторанного комплексу. Такий підхід мінімізує контакт із зовнішнім оточенням 
і сприятиме формуванню позитивного враження від якості послуг.

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, стратегії розвитку готельно-
ресторанного бізнесу, бізнес-ризики, готельно-ресторанні комплекси, смарт-місто.

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

Yuriy Opanaschuk
PhD (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Svitlana Bezborodykh
PhD (Pedagogic Sciences),
Lugansk National University named after Taras Shevchenko

Volodymyr Moroz
PhD (Pedagogic Sciences),
Lugansk National University named after Taras Shevchenko

Yana Moroz
аssistant department,
Lugansk National University named after Taras Shevchenko

Ways of development of hotel and restaurant business  
in the period of post-war reconstruction of Ukraine

The purpose of the article is to determine the ways of development of hotel 
and restaurant business in the period of post-war reconstruction of Ukraine. 

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. 
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The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation and 
proposals for the creation of smart cities within hotel and restaurant complexes. 
Conclusions. The article establishes that the hotel and restaurant business suffers 
significant losses during the war. It is proved that in the post-war period it is 
necessary to develop development strategies that will counteract internal and 
external risks. The main strategies for the development of the hotel and restaurant 
business in the postwar period are systematized. In particular, two groups of 
development strategies have been identified: the strategy of maintaining a positive 
image in the market and the strategy of overcoming the negative post-war 
consequences. There are 10 signs on the basis of which it is possible to assert the 
existence of smart cities within the hotel and restaurant business. The strategy for 
the development of the hotel and restaurant business should be formed taking into 
account current development trends. To do this, it is necessary to develop approaches 
that would reduce the level of risk caused by the emergence of negative customer 
expectations. To do this, a marketing and sales strategy must be used. The main 
role will be played by corporate culture, which will be the core of future strategic 
changes. Important for implementation is the innovation strategy, the implementation 
of which should take place through the creation of smart cities within the hotel 
and restaurant complex. This approach minimizes contact with the external 
environment and promotes a positive impression of the quality of services. 

Key words: hotel and restaurant business, strategies of hotel and restaurant 
business development, business risks, hotel and restaurant complexes, smart city.
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Пути развития отельно-ресторанного бизнеса  
в период послевоенного восстановления Украины

Цель статьи состоит в определении путей развития гостинично-ресторанного 
бизнеса в период послевоенного восстановления Украины.   

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 и 
предложении создания смарт-городов в пределах гостинично-ресторанных комп-
лексов. 

Выводы. Установлено, что гостинично-ресторанный бизнес в военный пери-
од терпит значительные убытки. Доказано, что в послевоенный период следует 
разрабатывать стратегии развития, которые будут противодействовать внутрен-
ним и внешним рискам. Систематизированы основные стратегии развития гос-
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тинично-ресторанного бизнеса в послевоенный период. В частности, выделены 
две группы стратегий развития: стратегия удержания положительного имиджа 
на рынке и стратегия преодоления негативных послевоенных последствий. 
Выделено десять признаков, на основании которых можно утверждать о наличии 
умных городов в рамках гостинично-ресторанного бизнеса. Стратегия развития 
гостинично-ресторанного бизнеса должна формироваться на основе современных 
тенденций развития. Следует применять подходы, которые уменьшали бы уро-
вень риска, вызванный появлением негативных ожиданий клиентов. С этой 
целью нужно использовать маркетинговую и сбытовую стратегию. Главную роль 
будет играть корпоративная культура, которая станет ядром будущих стратеги-
ческих изменений. Важной для внедрения является инновационная стратегия, 
реализация которой должна происходить через создание разумных городов 
внутри гостинично-ресторанного комплекса. Такой подход минимизирует контакт 
с внешним окружением и будет способствовать формированию положительного 
впечатления от качества услуг. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанный бизнес, стратегии развития 
гостинично-ресторанного бизнеса, бизнес-риски, гостинично-ресторанные 
комплексы, смарт-город.

Постановка проблеми. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу 
тісно пов’язаний з туризмом. Що більш туристично приваблива 
країна або певний її регіон, передусім, для іноземців, то нижчий 
ризик соціально-економічних потрясінь у них. У нестабільні для 
держави періоди іноземний туризм є чинником, що забезпечує стійкі 
грошові надходження в економіку регіону та бюджети міст, а також 
забезпечує ту валютну складову, яка необхідна для розв’язання 
складних фінансових проблем. Перспективним напрямом національної 
економіки України є розвиток готельно-ресторанного бізнесу. В 
усьому світі готельний і ресторанний бізнеси розвиваються достатньо 
динамічно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку 
готельно-ресторанного бізнесу приділяли увагу як вітчизняні, так і 
закордонні науковці, серед них: М. Артус, Ю. Земліна [1], 
О. Олефіренко [1], А. Ільїн [2], О. Луцій, С. Нездоймінов, Г. Чепурда 
[3], Л. Ван Дер Ваген, Дж. Р. Уокер, Е.-Т. Крістофер та ін. Це 
питання залишається актуальним і досі, що підтверджує значний 
обсяг сучасних публікацій.

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу знайшов своє відображення 
в різних дослідженнях. Зокрема, Ю. Земліна та О. Ліфіренко вказали, 
що підвищення якості готельної пропозиції до рівня міжнародних 
стандартів, розширення ринків збуту та підготовка фахівців відповідно 
до вимог світових стандартів конче необхідні для забезпечення розвитку 
туристичної сфери в умовах поглиблення відносин між Україною і 
Європейським Союзом. Стратегія розвитку галузі потребує державної 
підтримки у фінансуванні за основними напрямами: залучення туристів 
на вибраних цільових ринках (рекламно-інформаційна діяльність, 
зокрема виставкова, створення мережі інформаційних центрів тощо); 
узгодження національних нормативів, стандартів безпеки, якості 
товарів і послуг з міжнародними вимогами [1]. 

У довоєнний період кількість чинників, що впливала на 
популярність готельних і ресторанних послуг, постійно зростала. 
Попит різко диференціювався: споживачі з високим рівнем доходів 
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демонстрували відповідно високу вибірковість і вимогливість до 
якості послуг підприємств індустрії готельно-ресторанних послуг. 

Основними мотивами, що спонукають людей ставати споживачами 
готельних і ресторанних послуг, є:

– фізичні: потреба у відпочинку, підтримці здоров’я, розвазі, 
психологічній розрядці, екстримі; 

– культурні: бажання більше дізнатися (фольклор, музика, 
мистецтво, танці, живопис, релігія, природа); 

– міжособистісні: прагнення «втекти» від рутини, відвідати друзів, 
родичів, завести нові знайомства й ін.;

– престижні: бажання підвищити свій соціальний статус (турбота 
про репутацію, потреба у визнанні, а також у більшій увазі з боку 
інших людей) [3]. 

Через значну адаптацію відвідувачів ресторанів до традиційних 
видів пропонованих розваг на ресторанному ринку виникла нова 
тенденція – поєднання несумісних раніше форматів, наприклад клубу 
та кафе, галереї і ресторану, салону краси й кав’ярні тощо, причому 
все більше починають лідирувати інтелектуальні й пізнавальні 
розваги. 

Війна внесла істотні зміни до ходу розвитку регіонального ринку 
готельних і ресторанних послуг: скорочення доходів здебільшого 
середнього класу спровокувало різке падіння попиту на послуги 
підприємств індустрії готельно-ресторанних послуг і загострило їхню 
конкуренцію. Готелі й ресторани опинилися в драматичній ситуації, 
зіткнувшись із комплексом нових проблем, які для того, щоб 
залишитися на ринку, необхідно було вирішувати. А це потребує 
зміни ринкової стратегії. На думку успішних рестораторів, 
безперспективними є дорогі ресторани й кафе, а також дешеві їдальні 
та харчевні [4]. Розвиток готельно-ресторанного ринку в регіонах 
почнуть визначати ніші, які займуть недорогі сімейні ресторани, 
ресторани середньої цінової групи, а також мережі готелів і ресторанів, 
що працюють під однією торговою маркою. Підходи до управління 
підприємствами індустрії готельно-ресторанних послуг радикально 
зміняться: вони стануть професійнішими й акцентованими на 
стратегічні аспекти. Практично всі рішення, пов’язані з функціону-
ванням бізнесу, базуватимуться на маркетингових дослідженнях: 
аналізуватимуть якщо не готельно-ресторанний ринок загалом, то 
принаймні нішу, яку посідає підприємство, виявлятимуть і 
досліджуватимуть цільову групу, освоюватимуть нові підходи й 
методики проведення рекламної діяльності тощо [5]. 

Основні стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу повинні 
бути спрямовані на подолання бізнес-ризиків, що виникають у 
післявоєнний період. Загалом ризики можна згрупувати у три групи: 

– внутрішні: операційні, грошово-фінансових втрат, маркетингові 
та збутові, клієнтські, ризик втрати здоров’я та безпеки працівників 
і клієнтів; 

– стратегічні: ризики неефективної бізнес-стратегії, невідповідності 
цілей і завдань; 

– зовнішні: конкурентні ризики, політико-правові, соціоекологічні, 
інформаційно-безпекові ризики [4]. 
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Відповідно до цих груп виділимо основні стратегії подолання 
ризиків, завдяки яким буде досягнутий розвиток готельно-
ресторанного бізнесу й усунені диспропорції розвитку (рис. 1).

В умовах загострення післявоєнних криз важливим кроком 
розвитку для готельно-ресторанного бізнесу є використання іннова-
ційних технологій не лише у виробничій діяльності, але й в управ-
лінській і фінансовій. До основних інноваційних технологій в 
управлінській діяльності відносять упровадження систем управління 
готельно-ресторанним бізнесом, зокрема з використанням франшизи, 
формування нової корпоративної культури, що ґрунтується на довірі, 
взаєморозумінні та клієнтоцентризмі. Крім того, важливим елементом 
має стати замкнутість простору. Цього можна досягти створенням 
смарт-міст усередині готельно-ресторанних комплексів.  

Рис. 1. Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу  
в післявоєнний період

Джерело: розробка авторів на основі [3–5].

Важливим є погляд менеджерів на рівень задоволеності потреб 
клієнтів: іноземних і вітчизняних громадян, пасажирів різних видів 
транспорту, ділових людей, представників уряду й урядових делега-
цій, осіб, які перебувають у робочих відрядженнях, місцевого насе-
лення різних вікових груп і зайнятості в національному господарстві. 

Такі обставини актуалізують потребу в поєднанні спеціальних 
знань з організації надання готельних і ресторанних послуг з метою 
підвищення ефективності підприємницької діяльності у сфері обслу-

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Стратегія утримання  
позитивного іміджу на ринку

Розробка ефективної  
маркетингової політики

Удосконалення  
та розширення  

каналу збуту послуг

Формування ефекту  
«видовищ»

Поєднання замкнутих  
циклів та створення  
смарт-міст всередині  

готелів

Розробка інноваційних  
технологій просування  
послуг через створення  
електронних сервісів

Формування систем  
захисту та безпеки  

відвідувачів

Управління фінансовою  
складовою ринків

Визначення приорітетних  
напрямів розвитку через 
створення віртуальних  

турів

Стратегія подолання  
негативних наслідків
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говування. Відбуватиметься посилення конкуренції серед готелів у 
зв’язку зі значним обсягом нової пропозиції, яка з’явиться на рин-
ку після війни; зниження показників дохідності готелів елітного 
сегменту на тлі збільшення пропозиції; підвищення зацікавленості 
інвесторів до сегменту низькобюджетних готелів. 

Розумне місто всередині готельно-ресторанних комплексів – це 
концепція, основу якої становить місто, що використовує різноманітні 
інформаційні технології задля більш ефективного функціонування 
та відповідності потребам його жителів. Ідея такого міста полягає в 
тому, щоб завдяки збору інформації в режимі реального часу всі 
ресурси міста використовувати більш продуктивно. Це дасть змогу 
економити кошти, раціональніше діяти та надавати сервіс вищого 
ґатунку, тобто поліпшувати рівень надання послуг споживачам. 
Основною рушійною силою в побудові розумного міста є збір та 
обробка великої кількості інформації (Big Data). Саме управління 
нею дасть можливість менеджменту готельно-ресторанного комплек-
су підвищувати якість обслуговування та безпеку відвідувачів. Ідея 
полягає в тому, щоб охоплювати такі сфери клієнтів, як: безпека, 
транспорт, медичні послуги, комунальне господарство, благоустрій 
та ін. Джерелами інформації мають слугувати відеокамери, різні 
датчики, сенсори, інформаційні системи. 

Смарт-міста в межах готельно-ресторанних комплексів повинні 
відповідати таким основним ознакам [4]: 

1. Інтелектуальні системи управління процесом обслуговування: 
встановлення відеонагляду, подання інформації про сьогоднішні по-
дії та зміни на стан сенсорних дисплеїв мобільних пристроїв, інфор-
мування клієнтів про зміни тощо. Передбачають підвищення безпеки 
й ефективності процесу, комфортності для клієнтів. Ця інформація 
економить час і дає змогу правильно розпоряджатися ним. 

2. Розумний підхід до освітлення: датчики руху, які вмикають 
світло, лише коли фіксують певні рухи чи присутність людини, і 
вимикають його, коли клієнт залишає приміщення. Крім того, 
значним попитом користуються LED-лампи (Light Emitting Diode – 
світлотехнічні вироби для побутового, промислового та вуличного 
освітлення, у яких джерелом світла є світлодіоди), оскільки вони 
зменшують використання електроенергії до 80% порівняно зі 
звичними лампами розжарювання. Цікавим елементом стане 
освітлення скляних сходових кліток. 

3. Залучення клієнтів смарт-міста в межах готельно-ресторанного 
комплексу до управління ним через створення віртуальних плат-
форм.  

4. Розумний будинок. Ця технологія передбачає використання 
системи високотехнологічних пристроїв у номерах для найбільш 
комфортного перебування клієнтів. Зокрема, виділяють кілька 
основних напрямів упровадження технологій розумного номера: без-
пека (датчики руху, присутності, вібрації, розбиття скла, відчинен-
ня вікна або дверей, відеоспостереження, електронні замки та модулі 
управління воротами, сирени), управління освітленням (розумні 
вимикачі, модулі управління шторами та ролетами, контролери для 
управління світлодіодними світильниками, датчики руху й 
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присутності), управління кліматом (датчики вологості та температури, 
термостати для підтримки постійної температури або її автоматичного 
регулювання, терморегулятори для управління потужністю батарей 
опалення, гігростати для підтримки постійної вологості або її 
регулювання). 

5. Упровадження швидкісної мережі Wi-Fi. На сьогодні у біль-
шості європейських міст доступ до цієї мережі є нормою. Україна 
також прямує до цього й уже почала надавати бездротовий доступ 
до інтернету в громадському транспорті (метро, трамваї, тролейбуси), 
у центральних кварталах міст, публічних місцях тощо. А от у 
Барселоні вже важко знайти куточок, де Wi-Fi не працює.  

6. Розумний транспорт усередині та за межами готельно-
ресторанного комплексу. Він передбачає контроль за всім, що 
відбувається в салоні та зовні протягом руху й здатен передавати 
інформацію про порушення в органи влади. 

7. Сповіщення про надзвичайні ситуації (НС). Персональна мережа 
оповіщення, що відправляє SMS-повідомлення на телефони абонентів, 
які знаходяться в зоні НС, надзвичайно ефективно працює в багатьох 
країнах. Так вдається запобігти збільшенню кількості жертв, а також 
нападам паніки, яка в таких ситуаціях нерідко завдає не меншої 
шкоди.  

8. Кнопки екстреного реагування. Такі засоби допомагають 
правоохоронним органам швидше реагувати на певні події і прибувати 
на місце оперативніше. Ця практика поширена в США й дає позитивні 
результати. 

9. Використання сонячних батарей. У багатьох містах світу, де 
цьому сприяє клімат, сонячна енергія є невід’ємною складовою 
розумного міста. На дахах будівель встановлюють сонячні батареї, 
які можуть забезпечити автономне електропостачання для окремих 
квартир чи будинків загалом, залежно від їх площі. 

10. Безготівкові платежі. На сьогодні в розвинених країнах 
паперовими грошима майже не користуються – їм на заміну прийшли 
банківські платіжні картки. Але й це не є остаточним рішенням. У 
концепції розумного міста передбачено повсякчасне використання 
мобільних платежів, щоб жителям не доводилося носити із собою 
великі суми чи безліч карток, встановлюють спеціальні прилади, які 
можуть здійснювати оплату за допомогою мобільного телефона та 
спеціального застосунку до нього. 

Висновки. Отже, стратегія розвитку готельно-ресторанного бізне-
су повинна формуватися з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
та соціально-політичної ситуації в країні. Для цього варто формува-
ти підходи, які б зменшували рівень ризику, спричинений появою 
негативних очікувань клієнтів у післявоєнний період. Має бути 
використана маркетингова та збутова стратегія. Головну роль 
відіграватиме корпоративна культура, що стане ядром майбутніх 
стратегічних змін. Важливою до впровадження є інноваційна 
стратегія, реалізація якої повинна відбуватися через створення 
розумних міст усередині готельно-ресторанного комплексу. Такий 
підхід мінімізує контакт із зовнішнім оточенням і сприятиме 
формуванню позитивного враження від якості послуг.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Метою статті є визначення сучасних тенденцій фінансування інноваційної ді-
яльності промислових підприємств України за допомогою статистичних методів і 
теоретико-методологічного інструментарію. 

Методологія дослідження питань фінансування інноваційної діяльності про-
мислових підприємств передбачає застосування загальнонаукових та особливих 
методів. Зокрема, при опрацювання джерельної бази досліджуваної проблематики 
застосовано метод єдності історичних фактів і логічних висновків. Щодо особливих 
методів, то при проведенні вертикального та горизонтального аналізу показників 
стану і якості фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств та 
зміни кількості таких підприємств використано методи спостереження, аналізу та 
синтезу. Методом порівняння здійснено аналіз стану фінансування інноваційного 
розвитку підприємств за кордоном та в Україні. 

Наукова новизна дослідження полягає в окресленні основ них стримувальних 
чинників при здійсненні фінансування інноваційної діяльності промислових під-
приємств України та наданні рекомендацій з урахуванням досвіду інших країн. 

Висновки. Стан фінансування інноваційної діяльності підприємств України є 
нестабільним, але й некритичним. Зі знанням позитивного досвіду сусідніх держав 
у фінансуванні інновацій варто визначити можливі варіанти покращення іннова-
ційного потенціалу промислових підприємств в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, промислові підприємства, інновації, 
витрати, фінансування.
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Current trends of financing the innovative activity  
of industrial enterprises of Ukraine

The article aims to determine current trends in financing the innovative 
activities of industrial enterprises of Ukraine using statistical methods and 
theoretical and methodological tools. 

The methodology of the research on the financing of innovation activities of 
industrial enterprises includes the use of several general scientific and special 
methods. In particular, when developing the source base of the researched issues, 
the authors used the method of unity of historical facts and logical conclusions. 
Concerning special methods, the authors were guided by observation, analysis and 
synthesis when conducting vertical and horizontal analysis of state and quality 
indicators of financing the innovative activities of industrial enterprises and 
changes in the number of such enterprises. Also, the comparison method was used 
to analyze the state of financing the innovative development of enterprises abroad 
and in Ukraine. 

The scientific novelty of the study is to identify the main deterrents in the 
financing of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine and provide 
recommendations, applying the experience of other countries. Over the last decade, 
Ukraine has suffered from several risks, both at the macro level and at the level 
of the real sector of the economy, which affected the level of innovation in the 
country. However, despite more negative than positive trends in innovation, 
industrial enterprises in Ukraine still focus on innovation. The issue of financing 
remains problematic, as it is more a concern of the industrial enterprises themselves. 
Therefore, the state should take care of the development of innovations and promote 
industrial enterprises by increasing funding. 

Conclusions. Thus, the conditions of financing of innovative activity of the 
enterprises of Ukraine are not stable, but they are also not critical. Considering 
the strengths in financing the innovations of the neighbouring countries, it is 
necessary to consider possible options for improving the innovation potential 
of industrial enterprises in Ukraine. However, the risks that may become an 
obstacle are worth considering. One of the most significant is still the risk of 
the country with an unstable macro-situation and many political and social 
problems.

Key words: innovative activity, industrial enterprises, innovations, expenses, 
financing.
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Современные тенденции финансирования инновационной  
деятельности промышленных предприятий Украины

Целью статьи является определение современных тенденций финансирования 
инновационной деятельности промышленных предприятий Украины с помощью 
статистических методов и теоретико-методологического инструментария. 

Методология исследования вопросов финансирования инновационной дея-
тельности промышленных предприятий включает применение ряда 
общеобразовательных научных и особых методов. В частности, при разработке 
источниковой базы исследуемой проблематики применен метод единства исто-
рических фактов и логических выводов. Что касается особых методов, то при 
проведении вертикального и горизонтального анализа показателей состояния и 
качества финансирования инновационной деятельности промышленных пред-
приятий и изменения количества таких предприятий использованы методы 
наблюдения, анализа и синтеза. Методом сравнения осуществлен анализ финан-
сирования инновационного развития предприятий за рубежом и в Украине. 

Научная новизна исследования заключается в выделении основных сдержи-
вающих факторов при осуществлении финансирования инновационной деятель-
ности промышленных предприятий Украины и предоставлении рекомендаций с 
учетом опыта других стран. 

Выводы. Состояние финансирования инновационной деятельности предпри-
ятий Украины является нестабильным, но и некритичным. Со знанием положи-
тельного опыта соседних государств в финансировании инноваций следует 
определить возможные варианты улучшения инновационного потенциала 
промышленных предприятий в Украине.

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприя-
тия, инновации, затраты, финансирование.

Актуальність дослідження. Одним із важливих показників еко-
номічного розвитку країни є рівень інноваційної діяльності промис-
лових підприємств. Що він вищий, то більш прогресивною і конку-
рентоспроможною є країна. Підприємства, зацікавлені в тому, щоб 
посідати провідні місця на ринку, повинні постійно впроваджувати 
інновації та вдосконалювати свої технологічні процеси виробництва. 

Сучасний стан підприємств, які є інноваційно активними, в Укра-
їні характеризується загалом стабільністю. Однак важко назвати 
таку стабільність результатом розвитку інноваційної діяльності. 
Кількість таких підприємств до 2013 року збільшувалася, проте вже 
за останні роки значно зменшилася. 2018 року кількість інновацій-
но активних підприємств становила лише 777 од., що майже на по-
ловину менше (55,8%), ніж 2012 року, коли їх налічували до 1758 од. 
А їх частка в загальній кількості промислових підприємств хоча й 
перебувала постійно в межах 12–19%, протягом останніх років також 
скоротилася до 16,4% 2018 року [1]. 

Загалом така тенденція не є позитивною, і аж ніяк Україна з нею 
не може конкурувати на світовому рівні з іншими країнами. Напри-
клад, частка інноваційно розвинених підприємств за 2016–2018 роки 
в Німеччині становить 63,5%, в Австрії – 62,6%, у Польщі – 26,1%, 
а у Великій Британії – 38% [2–5]. Така статистика розвинених кра-
їн свідчить про те, що досі є чимало перешкод для інноваційного 
розвитку саме вітчизняних підприємств. Проте найважливішим чин-
ником, що прямо впливає на зміну їх частки, є фінансування інно-
ваційної діяльності, тому що саме вона потребує найбільших фінан-
сових капіталовкладень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці, а саме: 
І. В. Колодяжна [6], С. О. Левицька [7], І. В. Ховрах [8], М. Г. Олі-
євська [9], О. Е. Сенічкіна [10], Н. В. Лепетюха [11], С. В. Башка-
това [12] й ін., приділяли значну увагу дослідженню розвитку інно-
ваційної діяльності в Україні, зокрема визначаючи динаміку та 
структурні тенденції її фінансування. Попри це питання щодо роз-
витку інноваційної діяльності завжди є актуальним і потребує по-
дальшого вивчення.

Метою статті є визначення тенденцій і домінант у фінансуванні 
інноваційної діяльності промислових підприємств України на основі 
застосування інструментарію горизонтального та вертикального аналізу.

Виклад основного матеріалу. Станом на 2018 рік в Україні налічу-
вали 50504 промислових підприємства, а їх частка в загальній кількос-
ті виробництв становила 14,2%. Це на 5,6% більше, ніж 2010 року [1].

Інноваційна діяльність підприємств являє собою використання 
результатів наукових досліджень і практичних розробок, що дає 
змогу представляти на ринку нові конкурентоспроможні товари та 
послуги [13]. Для промислових підприємств напрям такої діяльнос-
ті є гарантією розвитку як власного виробництва, так й економіки 
загалом. Це тому, що, як зазначають Н. В. Лепетюха й А. С. Липсь ка, 
інноваційна діяльність «може забезпечити не тільки додаткові кон-
курентні переваги для підприємств, підвищити їхній потенціал та 
допомогти розв’язати економічні, соціальні чи інші проблеми, а й 
сприяти стрімкому зростанню національної економіки» [11].

Як видно з рис. 1, динаміка витрат на інновації в Україні у 2010–
2019 роках є нестабільною. 2011 року загалом на інновації держава 
витратила 14334 млн грн, що на 6288 млн грн, або 78,1%, більше, 
ніж 2010 року. У період з 2011 року до 2014-го помітний спад у 
 фінансуванні інноваційної діяльності – до 7696 млн грн, що на 46,3% 
менше, ніж 2011 року. Причиною такого скорочення стало сповіль-
нення світової економіки загалом і політична нестабільність у країні, 
яка з кожним роком почала все більше загострюватися і була одним 
із найбільших ризиків для майбутнього розвитку України. 

Рис. 1. Динаміка витрат на інновації в Україні  
у 2010–2019 роках, млн грн

Джерело: розробка авторів на основі [1].
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Найбільшим фінансування інноваційної діяльності протягом до-
сліджуваного періоду було 2016 року – 23230 млн грн, що на 
9416 млн грн (68,2%) більше за попередній рік. 

І хоча 2017 року знову відбулося різке зменшення – до 
9118 млн грн (60,7%), за останні роки показник знову зріс і мав 
позитивну тенденцію. Так, 2019 року промислові підприємства ви-
тратили на інновації вже 14221 млн грн, що на 2040,8 млн грн 
(16,8%) більше, ніж 2018 року. 

Щоб зрозуміти таку тенденцію витрат, необхідно також проана-
лізувати джерела фінансування інноваційної діяльності, оскільки, 
аби ця сфера ефективно та швидкими темпами розвивалася, необ-
хідні достатні фінансові вкладення (табл. 1). 

Промислові підприємства можуть фінансувати інноваційну діяль-
ність за власні кошти, кошти державного бюджету, а також залуча-
ти кошти від інвесторів-нерезидентів та інших джерел (рис. 2).

Таблиця 1
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 
промислових підприємств України у 2010–2019 роках

Джерела  
фінансування

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Власні кошти 
підприємств, 
млн грн

4775 7586 7336 6973 6540 13427 22036 7704 10742 12475

у % до загаль-
ного фінансу-
вання інновацій

59,4 52,9 63,9 72,9 85 97,2 94,9 84,5 88,2 87,7

Кошти держав-
ного бюджету, 
млн грн

87 149 224 25 344 55 179 227 639 557

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

1,1 1 2 0,3 4,5 0,4 0,8 2,5 5,2 3,9

Кошти інвес то-
рів-нерези ден-
тів, млн грн

2411 57 995 1253 139 59 23 108 107 43

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

30,0 0,4 8,7 13,1 1,8 0,4 0,1 1,2 0,9 0,3

Кошти інших 
джерел,  
млн грн

772 6542 2926 1311 673 273 991 1078 692 1147

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

9,6 45,6 25,5 13,7 8,7 2 4,3 11,8 5,7 8,1

Загальний об-
сяг фінансуван-
ня інновацій,  
млн грн

8046 14334 11481 9563 7696 13814 23230 9118 12180 14221

Джерело: розробка авторів на основі [1].
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Рис. 2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності  
промислових підприємств України у 2010–2019 роках (середні дані), %

Джерело: розробка авторів на основі [1].

Протягом усього досліджуваного періоду промислові підприємства 
здебільшого витрачали на інновації грошові кошти з власних рахун-
ків, про що свідчить досить велика їх частка, що на кінець 2019 року 
становила вже 87,7%. 

Найменшим таке фінансування було 2010 року, і становило воно 
лише 4775 млн грн, найбільше – 2016-го, що на 361,5% більше, ніж 
2010 року, а на кінець усього досліджуваного періоду – лише 
12475 млн грн, що на 43,4% менше, ніж 2016 року. 

Підприємства при такому фінансуванні виступають основними 
інвесторами інноваційної діяльності, оскільки хто як не вони самі 
зацікавлені у своєму розвитку. Постійно вкладаючи значні грошові 
кошти в розвиток своїх інноваційних технологій, вони мають змогу 
отримувати вищі прибутки, а також успішно конкурувати зі своїми 
інноваціями вже на глобальному ринку.

У своєму дослідженні С. В. Башкатова також переконує, що саме 
власні ресурси мають значно більше переваг, ніж інші джерела. На-
приклад, при такому фінансуванні наявний спрощений механізм 
прийняття рішень керівництвом, що дає змогу швидко та без до-
даткових витрат при сплаті позикового процента залучити кошти на 
необхідні інноваційні проєкти. Отже, для підприємства знижується 
ризик втрати фінансової стійкості, адже йому не потрібно повертати 
відсотки за позикові кошти, тому спокійно може й надалі акумулю-
вати та використовувати на своїх рахунках власні кошти протягом 
наступних операційних циклів [12]. 

Залучення підприємством переважно власних ресурсів на іннова-
ційну діяльність має як позитивний, так і негативний аспект. З 
одного боку, це свідчить про фінансову незалежність підприємства 
перед кредиторами, тим самим ризик неплатоспроможності та бан-
крутства в таких випадках, як правило, низький. А з іншого – до 
недоліків інвестування власних ресурсів в інновації можна віднести 
такі: «нестабільність податкового законодавства при обмежених об-
сягах власних коштів у підприємств та складна процедура реєстрації 
інноваційних проєктів» [12]. 
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Найменша частка фінансування інноваційної діяльності промис-
лових підприємств України надходить з державного бюджету, і ста-
новить вона в середньому лише 2,2% (рис. 2). Обсяг такого фінансу-
вання на кінець 2019 року становив 557 млн грн (на 12,8% менше, 
ніж попереднього року).

Кошти іноземних інвесторів за останні роки зменшилися в об-
сязі, причому досить високими темпами. Так, 2010 року від інвес-
торів-нерезидентів залучили коштів на суму 2411 млн грн, а вже 
2019 року – лише 43 млн грн. Частка залучених коштів інших 
джерел на інвестиційну діяльність на кінець досліджуваного періоду 
становила 8,1%, а їх обсяг – 1147 млн грн (на 65,7% більше, ніж 
попереднього року). 

Варто взяти до уваги, що з 2010 по 2016 рік частка державних 
коштів у загальному обсязі фінансування перебувала в межах 0–1%, 
проте з 2017 року вона значно зросла – до 4% 2019 року (табл. 1). 
І хоча така динаміка за останні роки є кращою, усе ж участь дер-
жави в розвитку інноваційної діяльності є дуже низькою, що є го-
ловною причиною, чому країна досі не може конкурувати з іншими 
державами в цій сфері. 

Сьогодні в реаліях економіки підприємства не можуть всі власні 
ресурси постійно залучати в інновації, оскільки першочерговим за-
вданням для них є вкладення цих коштів у свій бізнес для подаль-
шого його функціонування. Тому промислові підприємства в Украї-
ні потребують фінансової підтримки саме з боку держави, адже в 
розвинених країнах світу частка бюджетних коштів є основним 
джерелом фінансування інноваційної діяльності. 

У структурі витрат на інновації промислових підприємств Укра-
їни протягом 2010–2019 років найбільшу частку займають витрати 
на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – у 
середньому це 70% в загальному обсязі витрат на інновації (табл. 2). 
Найбільший обсяг таких витрат становив 19829 млн грн 2016 року, 
найменший – 5052 млн грн та 5115 млн грн у 2010 та 2014 роках. 
Станом на кінець 2019 року промислові підприємстві профінансува-
ли цей напрям на 10185 млн грн, що на 22,8% більше, ніж 2018 року.

Таблиця 2
Структура витрат на інновації промислових підприємств України 

за напрямами інноваційної діяльності у 2010–2019 роках

Напрями  
фінансування

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наукові дослі-
дження і розроб-
ки (НДР),  
млн грн

996 1080 1196 1639 1755 2040 2458 2170 3209 2919

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

12,4 7,5 10,4 17,1 22,8 14,8 10,6 23,8 26,3 20,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Придбання ін-
ших зовнішніх 
знань, млн грн

142 325 47 87 47 85 64 22 46 38

у % до загаль-
ного обсягу ви-
трат 
на інновації

1,8 2,3 0,4 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3

Придбання ма-
шин, обладнан-
ня та програмно-
го забезпечення, 
млн грн

5052 10489 8052 5546 5115 11141 19829 5899 8291 10185

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

62,8 73,2 70,1 58,0 66,5 80,7 85,4 64,7 68,1 71,6

Інші витрати, 
млн грн

1856 2440 2186 2291 779 548 878 1027 634 1079й

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

23,1 17 19 24 10,1 4 3,8 11,3 5,2 7,6

Усього витрат 
на інновації, 
млн грн

8046 14334 11481 9563 7696 13814 23230 9118 12180 14221

Джерело: розробка авторів на основі [1].

Обсяг витрат на наукові дослідження і розробки (як внутрішні, 
так і зовнішні НДР) з початку досліджуваного періоду зростав: з 
996 млн грн 2010 року до 2919 млн грн 2019 року. А їх частка в 
структурі збільшилася з 12,4% до 20,5% відповідно. Придбання 
інших зовнішніх знань з 2010 по 2019 роки значно зменшилося в 
обсягах – з 142 млн грн до 38 млн грн. Інші витрати на кінець до-
сліджуваного періоду в структурі становили лише 7,6% загального 
обсягу витрат на інновації – 1079 млн грн. 

Висновки. Розвиток інноваційної діяльності в Україні відбуваєть-
ся незначними темпами та помітно відстає в основних показниках 
порівняно із зарубіжними країнами. Кількість інноваційно активних 
підприємств за останні роки значно зменшилася – з 1758 од. 
2012 року до 777 од. 2018 року (16,4% від усіх підприємств). Така 
тенденція не є позитивною, і з нею Україна аж ніяк не може кон-
курувати на глобальному рівні.  

Протягом усього досліджуваного періоду промислові підприємства 
переважно витрачали на інновації грошові кошти з власних рахунків 
(87,7% 2019 року). Отже, можна стверджувати, що власні кошти 
підприємств на сьогодні відіграють важливу роль у фінансуванні 
інноваційної діяльності в Україні. Частка фінансування з державно-
го бюджету протягом 2010–2019 років становила лише 2,2% в се-
редньому. Саме такий низький рівень фінансування інноваційної 
діяльності державою являє собою далеко не останню причину не-

Закінчення таблиці 2
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можливості вітчизняним виробництвам достатньо успішно конкуру-
вати з іноземними. Промисловість в Україні потребує фінансової 
підтримки саме з боку держави, адже в розвинених країнах світу 
частка бюджетних коштів є основним джерелом фінансування інно-
ваційної діяльності. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ  

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мета наукового дослідження полягає в аналізі процесу фінансового забез-

печення та в окресленні інструментарію фінансової підтримки його розвитку в 
сучасних умовах.

Методологічною основою дослідження є теоретичне обґрунтування фінансо-
вого забезпечення розвитку соціального підприємництва в Україні та аналіз 
інструментарію його фінансової підтримки.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні необхідних 
мір фінансового забезпечення в діяльності та розвитку соціального підприємни-
цтва з окресленням ефекту від використання грошових ресурсів на регіонально-
му рівні.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що в умовах перманент-
них кризових явищ, що виникають у державі, необхідно подбати про дивер-
сифікацію джерел фінансового забезпечення для розвитку діяльності та ви-
бору ефективних інструментів з метою залучення і регулювання грошових 
коштів у соціальному підприємництві. Результатом успішного фінансування 
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соціальних підприємств у державі мають стати питання працевлаштування 
(особливо вразливих категорій громадян) і забезпечення якісних соціальних 
благ у громадах. 

Ключові слова: соціальне підприємництво, традиційний бізнес, фінансове 
забезпечення, фінансові інструменти, державна підтримка.
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Financial support of development and tools  
of financial support of social entrepreneurship

The purpose of scientific research is to analyze the process of financial support 
and to outline the tools of financial support for its development in modern 
conditions. The article considers the concept of social entrepreneurship as a 
phenomenon of the modern economic system of Ukraine. The point is that social 
entrepreneurship aims to ensure social, economic and environmental impact in 
communities. Social entrepreneurship must also solve social problems through a 
certain mechanism of economic activity, which is determined by innovation and 
systematic work.  

The methodological basis of the study is the theoretical justification of financial 
support for the development of social entrepreneurship in Ukraine and analysis of 
the tools of its financial support.

The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation of the 
necessary measures of financial support in the activities and development of social 
entrepreneurship with outlining the effect of the use of financial resources at the 
regional level.

Conclusions. The study found that in the context of permanent crises that 
occur in the country, it is necessary to take care of diversification of sources of 
financial support for the development of activities and the choice of effective 
tools for raising and regulating funds in social entrepreneurship. Successful 
financing of social enterprises in the state should result in employment (especially 
vulnerable categories of citizens) and ensuring quality social benefits in 
communitiesThe authors point out that the low level of protection of citizens in 
the social sense and regional unemployment are for the constant search for 
alternative sources of financing for social enterprises and the search for the latest 
tools for managing funds.  The issue of financing social entrepreneurship by 
governmental and non-governmental organizations has been studied of Ukraine.  
The factor of influence of organizational and legal form of conducting economic 
activity on the process of financing and mechanisms of its realization is analyzed.  
Problems that slow down the development of social entrepreneurship in the country 
and prevent the effective use of available funds and alternative search for new 
ones are presented. Possible ways to finance social ent repreneurship are provided, 
shown by the example of crowdfunding crowdfunding is a non-refundable investment 
in the activities of social entrepreneurs.  The effect of financing social 
entrepreneurship on filling the budgets of different levels is outlined.  The optimal 
OPF of management and methods of financial development in the pre-crisis and 
post-crisis period are offered.

Key words: social entrepreneurship, traditional business, financial provision, 
financial instruments, state support.
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Финансовое обеспечение развития и инструментарий  
финансовой поддержки социального предпринимательства

Цель научного исследования состоит в анализе процесса финансового обес-
печения и очерчении инструментария финансовой поддержки его развития в 
современных условиях.

Методологической основой исследования является теоретическое обоснование 
финансового обеспечения развития социального предпринимательства в Украи-
не и анализ инструментария его финансовой поддержки.

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании 
необходимых мер финансового обеспечения в деятельности и развитии социаль-
ного предпринимательства с определением эффекта от использования денежных 
ресурсов на региональном уровне.

Выводы. В результате исследования установлено, что в условиях перманентных 
кризисных явлений, возникающих в государстве, следует позаботиться о дивер-
сификации источников финансового обеспечения для развития деятельности и 
выбора эффективных инструментов с целью привлечения и регулирования 
денежных средств в социальном предпринимательстве. Результатом успешного 
финансирования социальных предприятий в государстве должны стать вопросы 
трудоустройства (особенно уязвимых категорий граждан) и качества социальных 
благ в общинах.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, традиционный бизнес, 
финансовое обеспечение, финансовые инструменты, государственная поддержка.

Постановка проблеми. Соціальне підприємництво як феномен 
сучасної економічної системи не лише в Україні, а й у світі дає 
змогу вирішувати нагальні питання громадськості, втілювати в жит-
тя різного роду соціальні ідеї та лаконічно поєднувати їх з тради-
ційними методами ведення бізнесової діяльності. Завдяки діяльнос-
ті соціального підприємництва в суспільстві досягають соціального 
ефекту, економічного й екологічного. Фінансування соціального 
підприємництва сприяє його розвитку та інноваційності в методах 
господарювання, а результат від ефективності використання грошо-
вих коштів буде виражатися в підтримці вразливих і незахищених 
верств населення, забезпеченні їх соціальними благами та потребами, 
у вирішенні проблем безробіття та, як наслідок, у регіональному 
розвитку. Саме тому питання фінансування та фінансової підтримки 
надзвичайно важливе для розвитку не лише соціального підприєм-
ництва в Україні, а й національної економіки загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціального 
підприємництва на сьогодні досліджують вітчизняні і європейські 
науковці. Так, соціальне підприємництво як феномен в економічній 
системі виділила М. Наумова [5], проблематику розвитку та дієвос-
ті фінансування аналізувала Ю. Кірсанова [6], основні бізнес-ідеї з 
розвитку соціального підприємництва обґрунтували В. Назарук [1] 
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та А. Корнецький [1; 9], інноваційні інструменти вивчали А. Дюк 
[8] й В. Ільченко [2].

Незважаючи на велику кількість різноманітних досліджень, пи-
тання фінансового забезпечення в контексті розвитку соціального 
підприємництва висвітлено недостатньо, а інструменти регулювання 
фінансових потоків на тлі сучасних економічних процесів потребуюсь 
подальшого вивчення.

Мета наукового дослідження полягає в аналізі процесу фінансо-
вого забезпечення та в окресленні інструментарію фінан сової під-
тримки його розвитку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні наша держава перебуває 
в доволі складних соціально-економічних умовах через пандемію 
коронавірусної хвороби, яку згодом затьмарила військова агресія 
РФ. Більшість соціальних підприємств припинили свою діяльність, 
а інша частина намагається «вижити» в складних і небезпечних 
умовах. Можливості держави обмежені, а невирішених соціальних 
питань залишається безліч.

Поділяємо думку вченого А. О. Корнецького про те, що саме со-
ціальне підприємництво має на меті розв’язання соціальних проблем 
через певний механізм господарської діяльності, який визначається 
інноваційністю та систематичністю в роботі [1, 12]. Це основні скла-
дові концептуальної основи соціального підприємництва, на яких 
базується сенс діяльності. 

Місія соціальних підприємств переважно виражена в їх статутах. 
Соціальні підприємці часто досягають своєї місії, продаючи власну 
продукцію, а потім підтримують соціально-культурні заходи, про-
єкти та програми [2]. Тому фінансування діяльності соціальних під-
приємств ототожнюємо із соціальною підтримкою регіонального 
розвитку країни. 

Поштовхом для постійного пошуку альтернативних джерел фі-
нансування соціальних підприємств і пошуку новітніх інструментів 
управління грошовими коштами є, передусім, низький рівень соці-
альної захищеності громадян і регіональне безробіття. На нашу 
думку, належне фінансування сектору соціального підприємництва 
в країні та наявність програм підтримки (як державних, так і не-
державних інституцій) дасть можливість покрити прогалини у фі-
нансуванні державної соціальної сфери з бюджетів різних рівнів 
(зокрема місцевих). Також належне фінансування соціальних під-
приємств дасть змогу створити симбіоз креативних ідей щодо розвит-
ку адміністративно-територіальних одиниць і задовольнити суспіль-
ні потреби. 

Нині в Україні відсутні як нормативно-правова база з регулюван-
ня господарської соціальної діяльності, так і, власне, механізми її 
фінансового забезпечення. Відповідно до ситуації в країні та фокусу 
політиків на воєнних подіях зрозуміло, що питання законодавчого 
регулювання соціально-економічних відносин у соціальному підпри-
ємництві на порядку денному з’явиться не скоро. Саме тому соці-
альні підприємці будуть змушені деякий час вирішувати питання в 
межах правового поля малого підприємництва (здебільшого) і шука-
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ти альтернативні шляхи фінансової підтримки в недержавних орга-
нізаціях самотужки.

Тенденції розвитку діяльності соціальних підприємств та опосе-
редковано їхню фінансову спроможність можна відслідковувати в 
Єдиному каталозі соціальних підприємств. Цей реєстр у державі 
створено завдяки Молодіжному центру з проблем трансформації со-
ціальної сфери [3, 12]. Аналізуючи розвиток соціальних підприємств 
у динаміці, можемо констатувати збільшення кількості соціальних 
підприємств (далі – СП) з 5 одиниць 2012 року до 1000 одиниць 
2022-го. Дослідження кількості за останні місяці не проводили. Вва-
жаємо, що така ситуація пов’язана з інтеграцією України до ЄС та 
економічними зрушеннями, що їй сприяють. Але, на жаль, нинішній 
стан можна охарактеризувати фазою стагнації, спричиненою військо-
вою агресією РФ. І через це постає питання пошуку альтернативних 
джерел фінансування та інструментів, за рахунок яких можна ви-
рішити соціальні питання. Проблема полягає ще й у тому, що діяти 
треба швидко та невідкладно.

Оптимальною організаційно-правовою формою для СП, на нашу 
думку, є невеликі комерційні проєкти певних громадських органі-
зацій, адже це не потребує значних вкладень фінансових ресурсів і 
не передбачає широкого спектру економічної діяльності, що спрощує 
процедуру фінансування. На сьогодні СП має змогу самостійно об-
рати оптимальну ОПФ, спираючись на свою бізнес-модель.

Вважаємо, що соціальна основа в концепції діяльності СП поля-
гає, насамперед, у працевлаштуванні вразливих груп населення, а 
вже потім у забезпеченні соціальних благ суспільства. Так, згідно з 
дослідженнями вченого В. Назарука [4, 254], на більшості соціальних 
підприємств (80–82%) працюють лише до п’яти осіб. Цей факт під-
тверджує нашу думку про те, що найдієвішою формою для забез-
печення коштами залишається фінансування сектору невеликих СП. 
Більш того, окрім спрощеної процедури фінансування таких підпри-
ємств, досягається ефект їх розвитку та забезпечення стабільної ді-
яльності. 

Не варто забувати й про доходи до державного бюджету від ді-
яльності СП. Відтак, якщо припустити, що одне підприємство має 
1 млн грн товарообороту протягом року з рівнем податкового наван-
таження в середньому 30–35%, то за цей самий проміжок часу до-
ходи до бюджету становитимуть у середньому 330 тис. грн від одно-
го підприємства. Зауважимо, за умови, якщо підприємство працює 
на відносно не розвиненій території (невеликі міста та містечка, 
об’єднані територіальні громади), то це досить значна сума для бю-
джетних надходжень (хоча, звісно, і відбудеться її розподіл між 
бюджетними рівнями).

Сьогодні соціальні підприємства фінансують з доходів від власної 
господарської діяльності. На жаль, механізми державної підтримки 
цього сегменту практично відсутні, тому іншими джерелами є різні 
надходження від недержавних інституцій як вітчизняних, так і за-
рубіжних, гранти, волонтерські допомоги та кредитні ресурси.

На нашу думку, такий розподіл є дієвим з точки зору європей-
ських систем, проте не досконалий на сучасному етапі становлення 
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економічної системи України. Водночас, серед науковців є думка, 
що саме залучення власних коштів у свою ж діяльність є ефективним 
спонукальним чинником, а різного роду всебічні допомоги лише 
знижують мотиваційну складову.

Станом на поточний рік, лише декілька відсотків соціальних 
підприємств надають свою фінансову звітність у відкритий доступ. 
Інша частина СП аргументує небажання це робити своєю комерцій-
ною таємницею або ж відсутністю грошового обігу [5, 53]. Наскіль-
ки це відповідає дійсності, можна лише здогадуватися, але з науко-
вої точки зору це не дає можливості провести детальний фінансовий 
аналіз стану СП та надати йому оцінку з подальшою розробкою 
рекомендацій. 

З прибутком питання є простішим і вирішується його місією, про 
яку зазначено вище. Розподіл отриманого доходу відбувається від-
повідно до установчих документів СП, але основну його частку на 
безповоротній основі інвестують у певні проєкти громад, соціальні 
державні та недержавні проєкти та на модернізацію власних засобів 
виробництва. Адже не варто забувати про те, що від власної діяль-
ності залежить прибуток, як наслідок, і виконання соціальної місії. 
Тобто діяльність соціальних підприємств вимірюється рівнем досяг-
нення певного соціального ефекту в суспільстві. 

Так, на нашу думку, у процесі фінансування діяльності соціаль-
них підприємств в Україні зацікавлені абсолютно всі сторони – як 
держава, так і засновники СП, разом з громадянами, які там пра-
цюють і заради яких працює СП. Це являє собою певний феномен, 
адже надзвичайно складно в традиційному бізнесі зробити всіх 
суб’єктів зацікавленими в діяльності. Через таку систему інтересів, 
вважаємо, фінансування соціального підприємництва теж стає про-
стішою процедурою з певним рівнем пріоритетності, адже СП 
розв’язує гострі нагальні проблеми суспільства [4, 92]. 

На сьогодні державна фінансова підтримка розвитку СП є опо-
середкованою у зв’язку з їх вибором ОПФ ведення господарської 
діяльності та здійснюється через низькі кредитні ставки, пільго-
ве оподаткування, допомогу в рекламі, поширенні в ЗМІ та спри-
янні в залученні до міжнародних грантів. При цьому зауважимо: 
якщо СП створила юридична особа, то жодних соціальних пільг 
у своїй діяльності це підприємство не отримує, а громадські чи 
благодійні організації – навпаки, позбавлені податкового наван-
таження [6]. 

Упровадження пільгових умов для діяльності всього соціально-
го підприємництва в Україні, на нашу думку, не призведе до їх 
розвитку, а буде основою для створення «фейкових» СП з метою 
отримання преференцій від держави для пільгового ведення влас-
ного традиційного бізнесу. Тому для запровадження такої підтрим-
ки потрібно ввести дієвий механізм контролю за конкурентним 
середовищем СП. Водночас, вважаємо, що більш значною стане 
державна допомога в наданні грантів або в пошуку суб’єктів, які 
можуть їх надати (у залученні іноземних партнерів). Тобто фінан-
совий механізм підтримки тих, хто вирішує соціальні питання, є 
більш мотиваційним, ніж щомісячна / щорічна звичайна соціальна 
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допомога для діяльності, яка не має на меті жодного заохочуваль-
ного інструменту.

Розвитком і фінансуванням соціального підприємництва опіку-
ються такі міжнародні організації та фонди, як: Western NIS 
Enterprise Fund (США), Skoll Foundation (США), The Social Enterprise 
Fund (Канада), UnLtd (Велика Британія), Ashoka (США), Відроджен-
ня (Україна), Британська Рада (Велика Британія) та ін. Серед них 
є установи, для яких підтримка соціального підприємництва є одним 
з напрямів діяльності (Western NIS Enterprise Fund, Відродження, 
Британська Рада), і ті, для яких розвиток і популяризація цього 
виду підприємництва є основною метою роботи (Skoll Foundation, 
The Social Enterprise Fund, UnLtd, Ashoka) [5]. 

Не менш важливою є допомога міжнародних фондів, адже саме 
вони надають гранти, пільгові кредити, безповоротну грошову під-
тримку та методичну консультацію (до речі, з огляду на зарубіжний 
досвід вона є край дієвою). Щоб отримати певний вид допомоги, СП 
мають брати участь у різних конкурсах, що теж є додатковим мо-
тиваційним чинником. Недоліком грантової та безповоротної допо-
моги можуть стати лише умови її надання, а це є цільовим вико-
ристанням грошових ресурсів, що в сучасних реаліях не завжди 
можливо [7, 32]. 

Важливим у системі фінансового забезпечення залишається кра-
удфандинг. Таке фінансування – безповоротна інвестиція в діяльнос-
ті СП. Краудфандингові проєкти в соціальному підприємництві – це 
спосіб залучити широке коло членів суспільства до практики 
розв’язання соціальних проблем, особливо в умовах недостатності 
фінансових можливостей держави. На базі краудфандингу підпри-
ємці можуть реалізувати соціальні проєкти в надзвичайно широкому 
спектрі дії та охоплення, а, наприклад, соціальне підприємництво, 
соціальні стартапи отримують унікальні можливості залучення пред-
ставників суспільної аудиторії на засадах безпосередньої фінансової 
участі, відповідальності тощо [8]. 

Платформа, що надає таку допомогу, висуває низку вимог, задо-
вольнивши які, можна отримати грошові кошти. Під краудплатфор-
мою розуміють спеціально розроблений технологічний сервіс, на 
якому можливі збір, обробка, зберігання і передача великих обсягів 
інформації, фінансових коштів, отриманих від інвесторів за допо-
могою мережі Інтернет. Типова краудфандингова платформа є по-
середником в укладанні угод між інвесторами та автором проєкту. 
На сьогодні найбільшою платформою в нашій державі є Спільнокошт. 
При таких інвестиціях, з огляду на фінансову складову, варто гово-
рити про низьку вартість залучення капіталу без необхідності спла-
ти відсотків, популяризацію проєкту, швидкість отримання грошей. 
Недоліком залишається знову-таки цільове використання грошей, 
адже при витраті «на інше» грошові кошти потрібно повернути ін-
весторам.

Фінансування і розвиток соціального підприємництва в Україні 
нині перебувають на етапі становлення, а у воєнний час – стагнації. 
Попри це, задля пошуку дієвих інструментів фінансування СП вар-
то вирішити питання, що гальмують його розвиток, а вже потім 
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перейматися розробкою програм і механізмів. Зокрема, найголов-
нішим питанням залишається відсутність нормативно-правового 
забезпечення. Воно стосується не лише механізмів фінансування 
СП в Україні, а й узагалі його розвитку та регулювання всіх со-
ціально-економічних відносин. Наявність правової бази дасть змогу 
забезпечити системні передумови для розвитку СП та його виходу 
на європейський рівень. Також правове визнання соціального під-
приємництва дасть змогу розгалуджити його за ОПФ, метою, век-
тором діяльності, тим самим регулюючи фінансові процедури ді-
яльності.

Недостатня поінформованість громадян про діяльність СП теж є 
проблемою для залучення державної фінансової допомоги. Адже така 
ситуація призводить до байдужості громадян, до отримання пасивної 
соціальної допомоги ними, замість потенційних можливостей отри-
мувати надто більше.

Ми виокремлюємо проблему низької мотивації щодо взагалі 
створення СП через високі та не завжди виправдані ризики. Осно-
вою цього має стати ідеологічне переконання і бажання досягти 
соціального й екологічного ефекту від власної діяльності в по-
єднанні з державною підтримкою в разі виникнення труднощів. 
Багато успішних соціальних підприємців не розуміють своєї важ-
ливості та статусу й лише із часом дізнаються, що вони соціаль-
ні підприємці, а не філантропи, волонтери чи класичні бізнесме-
ни [9].

Потребує вирішення і питання недосконалої звітності, зокрема й 
фінансової. Адже, як зазначено вище, більшість СП не надають фі-
нансової звітності, а це спричинює недовіру громади й інвесторів до 
діяльності СП. Тому питання надання інформації у відкритий простір 
є вкрай необхідним.

Висновки з дослідження. На тлі сучасного розвитку економічної 
системи України відбувається становлення соціального підприємни-
цтва як окремої ланки господарювання. В умовах перманентних 
кризових явищ, що виникають у державі, необхідно подбати про 
диверсифікацію джерел фінансового забезпечення для розвитку ді-
яльності та вибору ефективних інструментів з метою залучення і 
регулювання грошових коштів. Причиною для постійного пошуку 
альтернатив є дефіцит фінансових ресурсів у державі для допомоги 
СП та недостатній рівень розвитку державних програм із забезпе-
чення соціальної захищеності громадян.

Соціальне підприємництво дає змогу вирішувати нагальні соці-
ально-економічні питання в регіонах, поєднувати креативні ідеї з 
досягненням соціальної мети. Результатом успішного фінансування 
соціальних підприємств у державі мають стати питання працевла-
штування (особливо вразливих категорій громадян) і забезпечення 
якісних соціальних благ у громадах.

Отже, розв’язати проблему фінансового забезпечення соціального 
підприємництва в Україні вкрай важливо, а питання фінансової 
спроможності на тлі виходу з кризових станів і фінансовий розподіл 
грошових коштів стануть предметом нашого подальшого наукового 
інтересу.
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ  
ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Мета статті – обґрунтувати управління формуванням і розподілом прибутку 
підприємства, що полягає не лише в його збереженні, але й внесенні для забез-
печення належних умов фінансування і підтримки темпу господарської діяльності.

Методологічною основою дослідження є проведення факторного аналізу для 
виявлення резервів підвищення прибутковості, а в подальшому – додаткових 
обсягів грошового забезпечення з метою підтримки господарської діяльності 
підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні показників 
формування і розподілу прибутку підприємства, що демонструє результати гос-
подарської діяльності, а обсяги його збільшення свідчать про зростання доходів 
і зниження витрат.

Висновки. Саме прибуток підприємства є основним джерелом для відшкоду-
вання боргових зобов’язань, виплати дивідендів акціонерам і грошової частки 
засновникам, поповнення власного акціонерного капіталу, створення резервів 
для безперебійності ведення господарської діяльності, покриття попередніх 
збитків, створення спеціальних (цільових) фондів.

Ключові слова: прибуток, рентабельність, факторний аналіз, товарне ви-
робництво, підприємство.
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The management of forming and assignment profit  
on the company with aid factor analysis

The purpose of the article is research a management process of forming and 
assignment profit of the company that allow implement and perfected its activities 
by ways saving and allocation.

The methodological basis of the research are to factor analysis is possible to 
reveal sources of increasing profitable, that in further these additional cash amount 
to refer on the enterprises activity that provide efficiency and stability of its fi-
nancial condition.

The scientific novelty of received results is substantiation, that before the 
company to attend out several tasks in the process of production-economy activ-
ity, where efficient decision, which determine it stability of him financial condi-
tion that witness perfection of executed operations, financial independence and 
solvency.

Financial-economic condition of the enterprises activity constantly is in center 
of attention high leadership of the company, as much as monitored all positives 
and negatives impacts of take him decisions into efficiency and results.

And profit of the company measure results of the him activity by totals during 
realization of commodity production, at the time amount of increasing of this 
profit achieved out by means of growth income and lowering expenses.

In the final of report period profit which received and fully belong the com-
pany, that is net profit, to separated according its owner interest, and also indi-
cated in statutes purposes.

Conclusion. Therefore namely profit of the company is basis source for com-
pensation debts and liabilities, dividends pay of stockholders and cash share found-
ers, replenishment of owner stockholders capital, use of sourses for improving the 
continuous economy activity, compensation of present losses, to creation of special 
funds (by purpose). And proportions of assignment profit of these directions the 
company to determine him strategical aims, plans and the production program.

And after assignment profits, it in mandatory to invest and place a share of 
cash pledge in specialize funds to continue the further production process, purchase 
raw matherials, components, timely fulfill payment liabilities with all counterpar-
ties, participate in the stock exchange.

Key words: profit, profitable, factor analysis, good production, company.
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Управление формированием и распределением прибыли  
на предприятии с помощью факторного анализа

Цель статьи – обосновать управление формированием и распределением 
прибыли предприятия, состоящее не только в его сохранении, но и внесении 
для обеспечения надлежащих условий финансирования и поддержания темпа 
хозяйственной деятельности. 
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Методологической основой исследования является проведение факторного 
анализа для выявления резервов повышения прибыльности, а в дальнейшем – 
дополнительных объемов денежного обеспечения с целью поддержки хозяйствен-
ной деятельности предприятия. 

Научная новизна полученных результатов состоит в исследовании показа-
телей формирования и распределения прибыли предприятия, что демонстриру-
ет результаты хозяйственной деятельности, а объемы его увеличения свидетель-
ствуют о росте доходов и снижении затрат. 

Выводы. Именно прибыль предприятия является основным источником для 
погашения долговых обязательств, выплаты дивидендов акционерам и денежной 
доли учредителям, пополнения собственного акционерного капитала, создания 
резервов для непрерывного ведения хозяйственной деятельности, покрытия 
прошлых убытков, создания специальных (целевых) фондов.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, факторный анализ, товарное 
производство, предприятие.

Постановка проблеми. Функціонування будь-якого суб’єкта під-
приємницької діяльності, незалежно від його галузей і форм влас-
ності, в умовах становлення ринкових відносин визначається його 
здатністю створювати необхідну й достатню величину доходу або 
прибутку. Тому аналіз прибутку посідає провідне місце в системі 
комплексної діагностики підприємства, оскільки за ним оцінюють 
ступінь досягнення кінцевої мети діяльності.

Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробни-
чий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом 
формування державного бюджету. Створеного прибутку повинно бути 
достатньо не тільки для задоволення фінансових потреб самого під-
приємства, а й для забезпечення коштами суспільних фондів спо-
живання, розвитку науки, освіти, охорони здоров’я тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Отримання підприєм-
ствами прибутку, управління його формуванням і розподілом дослі-
джували Г. Л. Азоєв, С. Ф. Голова, Г. І. Кіндрацька, А. Д. Шере-
мета й ін. Але роль факторного аналізу в управлінні формуванням 
і розподілом прибутку потребує більш детального вивчення.

Формулювання цілей. Мета статті полягає в дослідженні управ-
ління формуванням і використанням прибутку за показниками для 
його збереження, що є можливим лише за допомогою проведення 
факторного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Показники прибутковості є визна-
чальними в оцінках ефективності функціонування підприємства за 
всіма видами діяльності: операційною (виробничою, комерційною), 
фінансовою та інвестиційною. У прибутку акумулюються результати 
виробництва й реалізації продукції, її якості й асортименту, ефек-
тивності використання виробничих і фінансових ресурсів, результат 
ділового партнерства та виробничо-фінансового менеджменту. 

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. 
Тобто прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої, реалі-
зованої та готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток 
після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізо-
вана та набере грошової форми.
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Класифікація показників госпрозрахункового прибутку підпри-
ємства наведена на рис. 1.

Поняття госпрозрахунковий прибуток підприємства охоплює:
а) виручку, отриману від реалізації продукції;
б) грошове вираження вартості товарів;
в) різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісному ви-

раженні та її собівартістю;
г) прибуток від реалізації продукції, результат від іншої реаліза-

ції, доходи від нереалізаційних операцій (із цінними паперами, від 
часткової участі в інших підприємствах), витрати та збитки від не-
реалізаційних операцій;

д) виручку від реалізації продукції без урахування акцизів.

Рис. 1. Класифікація показників формування прибутку  
та рентабельності підприємства

Одержаний підприємством прибуток призначений для задоволен-
ня різних потреб. По-перше, його використовують для формування 
фінансових результатів держави, забезпечення коштами державних 
витрат. Цього досягають шляхом вилучення в підприємств частини 
прибутку до державного бюджету. По-друге, прибуток використову-
ють для формування фінансових ресурсів самих підприємств, які 
забезпечують їх діяльність [3].

У розподілі прибутку підприємства виділяють два етапи:
1. Розподіл валового прибутку: на цьому етапі учасниками роз-

поділу є держава та підприємство, у результаті кожний з учасників 
отримує свою частку прибутку.

2. Розподіл і використання прибутку, що залишився в розпоря-
дженні підприємств після здійснення платежів до бюджету: можуть 
створювати за рахунок прибутку цільові фонди (резервний, розвитку 
та вдосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення); за-
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соби цих фондів потім використовують для фінансування певних 
витрат.

На рис. 2 наведено схему розподілу балансового прибутку підпри-
ємства. З неї видно, що обсяг прибутку залишається в розпоряджен-
ні підприємств, після чого існує вплив абсолютної суми одержаного 
балансового прибутку й платежів до бюджету, здійснюваних за ра-
хунок поточного прибутку (рентні платежі, плата за землю, податок 
на транспортні засоби, податок на прибуток).

Рис. 2. Схема розподілу балансового прибутку підприємства

Отже, діагностика фінансових результатів і рентабельності під-
приємства спрямована на встановлення причин їх виникнення і 
зростання, а також виявлення резервів для збільшення прибут-
ковості.

Оцінка ступеня виконання плану та динаміки розвитку фінансо-
вих результатів передбачає (рис. 3):

– визначення абсолютних і відносних змін за сумою і рівнем по-
казників прибутку загалом і в розрізі структурних підрозділів та 
періодів часу;

– дослідження структурних змін показників прибутку й елемен-
тів, що його формують;

– з’ясування причин зміни суми та рівня показників прибутку, 
їх кількісна оцінка.
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Рис. 3. Система аналітичних показників оцінки ступеня виконання плану  
і динаміки розвитку показників фінансових результатів

Для об’єктивності результатів діагностики прибутку й рентабель-
ності в умовах зміни цін, ставок і тарифів показники, що формують 
прибуток, повинні бути перераховані в порівняні умови.

Визначення рівня прибутковості та рентабельності підприємства 
починають з аналізу рівня і динаміки показників фінансових резуль-
татів діяльності підприємства, що охоплює такі тенденції:

1) зміну кожного показника за звітний період;
2) дослідження структури відповідних показників і їх зміну;
3) вивчення хоча б в узагальненому вигляді динаміки зміни по-

казників фінансових результатів у звітному періоді.
Це зумовлено тим, що прибуток від виробництва товарної про-

дукції характеризує потенційну величину прибутку, яку могло б 
отримати підприємство при миттєвій реалізації всієї виробленої про-
дукції (товари, роботи, послуги).

Тож зростання прибутку від виробництва товарної продукції за-
лежить від збільшення обсягів його виробництва, що відображено на 
рис. 4 [1, c. 125].

Під час проведення аналізу результатів діяльності підприємства 
розраховують вплив таких основних факторів, тобто зміни на при-
буток:

1) обсяг реалізації продукції;
2) структура випуску продукції;
3) зміна цін на продукцію;
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4) зміна собівартості на продукцію;
5) плата за фонди;
6) госпрозрахункові претензії і штрафи на користь виробничого 

підрозділу, що є на підприємстві.

Рис. 4. Структура розподілу виручки від реалізації продукції

Вплив цих чинників на відхилення за прибутком визначають на 
основі показників табл. 1 [4, c. 320].

Таблиця 1
Факторний аналіз прибутку підприємства, тис. грн

Показники План Звіт
Відхилення 
від плану

Виконання 
плану, %

Обсяг реалізованої продукції 
згідно з основним планом

2427,0 2480,1 +53,1 102,2

Витрати на 1 грн реалізованої 
продукції, коп.

63,37 63,42 +0,05 100,1

Собівартість реалізованої  
продукції

1538,0 1572,9 +34,9 102,3

Прибуток 889,0 907,2 +18,2 102,0
Плата за фонди 46,6 46,9 +0,3 100,6
Прибуток за вирахуванням плати 
за фонди

842,4 860,3 +17,9 102,1

Кінцевий прибуток 842,4 860,7 +18,3 102,2

Рентабельність, % 8,90 9,18 +0,28 103,1
Планова собівартість фактично 
реалізованої продукції

1571,6 1572,9 +1,3 100,1
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Відповідно до табл. 1 маємо такі відхилення щодо прибутку:
– за рахунок перевиконання плану з реалізації продукції (план 

з реалізації виконаний на 102,18%): 889 • 2,18 = +19,4 тис. грн;
– за рахунок впливу структурних зрушень у складниках продук-

ції: 907,2 – 889,0 • 1,0218 = –1,2 тис. грн;
– за рахунок впливу собівартості: 1571,6 – 1572,9= –1,3 тис. грн;
– за рахунок зміни величини плати за фонди: 46,6 – 46,9 = 

=–0,3 тис. грн;
– через госпрозрахункові претензії на користь виробничого під-

розділу, що є на підприємстві: – 4 тис. грн.
Усього +17 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності охоплює резуль-

тати основної та інших видів діяльності. Прибуток (збиток) від ос-
новної операційної діяльності промислового підприємства становить 
різницю виторгу від реалізації продукції в чинних договірних цінах 
(без ПДВ та акцизного збору) і витрат на збут.

Для розрахунку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації 
продукції застосовують порівняльні показники відповідних форм 
звіту про фінансові результати та перерахунок фактичної реалізації 
продукції за базовими цінами та витратами. Для цього побудуємо 
аналітичну табл. 2 [6; 7, c. 352].

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) на підприємстві, що в табл. 2, проводять із застосу-
ванням форми фінансової звітності – Ф №2 «Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід)» за останні 2–3 роки.

Таблиця 2
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, тис. грн

Показник
Минулий 

період

Фактично за цінами 
минулого періоду  

і витратами

Звітний 
період

1. Чистий дохід 
від реалізації продукції

Во
10000

В’
9650

Вф
9167

2. Собівартість 
реалізованої продукції (повна)

Со
9000

С’
8800

Сф
8390

3. Валовий прибуток (збиток)
По

1000
П’
850

Пф
777

Загальне відхилення з прибутку від реалізації продукції (ΔП) 
становить:

	 ΔП = Пф – По, (1)

що за цих умов дорівнюватиме: 777 – 1000 = –223 тис. грн.
Визначимо вплив перелічених вище чинників на цю зміну.
1. Між зміною обсягу реалізації продукції і прибутку наявний 

прямий зв’язок за умови незмінної рентабельності окремих виробів. 
Щоб розрахувати вплив обсягу реалізації продукції на відхилення з 
прибутку, треба базове значення прибутку від реалізації скоригува-
ти на приріст виручки від реалізації за рахунок незмінних цін на 
продукцію:
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1,об о

о

В
П П

В

′
Δ = ⋅ -

 
(2)

що за цих умов дорівнюватиме

9650
1000 1 35

10000
⋅ - = -

 
тис. грн.

2. Зміна структури реалізації продукції може призвести до зміни 
прибутку, якщо обсяг продажу не змінюється внаслідок різної рен-
табельності окремих виробів. Щоб розрахувати вплив структурних 
зрушень, потрібно знайти відхилення між прибутком фактичної 
реалізації за базовими цінами та витратами й базовим прибутком, а 
отриманий результат скоригувати на вплив обсягу реалізації:

 ΔПстр = (П′ – По) – ΔПоб, (3)

що за умовами табл. 2 дорівнюватиме: 

(850 – 1000) – (–35) = –115 тис. грн.

3. Між зміною собівартості й прибутком є зворотний зв’язок, за 
яким величина зниження (зростання) собівартості реалізованої про-
дукції є відповідною щодо приросту (зменшення) прибутку від реа-
лізації продукції. Щоб розрахувати вплив собівартості на зміну 
прибутку від реалізації продукції, треба від цієї собівартості фак-
тично реалізованої продукції відняти таку саму собівартість, але за 
базовими витратами, і змінити означення одержаного результату:

 ΔП = – (Сф – С′), (4)

що за заданими умовами становитиме: (8390 – 8800) – +410 тис. грн.
4. Між зміною цін на продукцію і прибутком від реалізації існує 

прямий зв’язок, за яким приріст прибутку за незмінних інших умов 
пропорційний до індексу приросту цін на продукцію. Щоб розраху-
вати вплив цін, потрібно від виторгу фактично реалізованої продук-
ції відняти фактичну реалізацію за базовими цінами:

 ΔПц = Вф – В′, (5)

що за таких умов становитиме: 9167 – 9650 = 483 тис. грн.
Узагальнений результат розрахунку впливу факторів має такий 

вигляд.
1. Зміна обсягу продажу продукції – –35 тис. грн.
2. Структурні зниження в реалізації продукції – –116 тис. грн.
3. Зміна собівартості реалізованої продукції – +410 тис. грн.
4. Зміна цін реалізації продукції – –483 тис. грн.
5. Сума відхилень – –223 тис. грн.
Наступний етап аналізу – дослідження взаємозв’язку між показ-

никами рентабельності активів, оборотності активів і рентабельності 
реалізованої продукції, що визначають за формулою:

 

.
Пч Vp Пч

Ра
А A Vp

= = ⋅

 

(6)
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Цей показник відображає прибутковість активів, що зумовлена 
як ціноутворювальною політикою підприємства, так і рівнем витрат 
на виробництво реалізованої продукції (рівень рентабельності). Крім 
того, через рентабельність активів можливо оцінити ділову активність 
підприємства через оборотність активів.

Формула (6) також вказує на шляхи підвищення рентабельності 
активів, а саме:

1) при низькій прибутковості продукції необхідно прагнути до 
прискорення оборотності активів і його елементів;

2) низька ділова активність підприємства може бути компенсова-
на тільки скороченням витрат на виробництво продукції або зрос-
танням цін на неї, тобто підвищенням рентабельності продукції.

А факторний аналіз рентабельності активів розраховують методом 
ланцюгової підстановки (табл. 3).

Таблиця 3
Оцінка показників, розрахованих на основі активів підприємства

Показники 2019 р. 2020 р. Відхилення

1. Оборотність активів 
Vp

Oa
A

= , обороти 0,0214 0,0332 + 0,118

2. Рентабельність реалізованої продукції 
Пч

Pn
Vp

= , % 4,230 3,9200 – 0,310

3. Рентабельність активів %, Ра 0,0905 0,130 + 0,0395

Ця оцінка має такий алгоритм:
1. Зміна рентабельності активів за рахунок прискорення оборот-

ності активів [ΔРа(ΔОа)], що визначають за формулою:

ΔРа(ΔОа) = Оа1 · Рп0 – Ра0 =  
= 0,0332 · 4,230 – 0,0905 = + 0,0499.

2. Зміна рентабельності активів за рахунок зниження рентабель-
ності реалізованої продукції [ΔРа(ΔРп)], що визначають за формулою:

ΔРа(ΔРп) = Ра1 – Оа1 • Рп0 = 0,130 – (–0,1404) = –0,0104.

3. І наостанок перевіримо відповідність загальної зміни рента-
бельності активів щодо суми впливу факторів за формулою:

ΔРа = ΔРа(ΔОа) + ΔРа(ΔРп).

+0,0395 = +0,0499 – 0,0104),

+ 0,0395 = + 0,0395.

Збільшити аналітичні можливості формули можливо за рахунок «роз-
ширення» правої частини її як дробового ділення чисельника із знамен-
ником на одне й те саме число (наприклад на обсяг реалізації Np):
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(7)

Тепер другу частину отриманого виразу можливо перетворити 
шляхом «скорочення» її як дробового рівняння, тобто ділення чи-
сельника на знаменник одної і тої самої величини обсягу реаліза-
ції Np:

 

1
.

p

p p

н н н

p p p

N
N N

F E F E F E
N N N

= =
+ +

⋅
 

(8)

А кожен складник у знаменнику отриманого дробового рівняння 
скорочують так: перший – діленням на F , другий – діленням на Ен:

 

1
,

1 1

p

н

p p

н

N

F E
N N
F E

=
+ ⋅

 

(9)

де 
pN

F
 – коефіцієнт фондовіддачі (λF) ;

p

н

N

E
 – кількість оборотів оборотних активів (kЕн).

Остаточно маємо формулу для аналізу рівня загальної рентабель-
ності:

 

1
.

1 1

б
op

р

F E

P
k

N
k

= ⋅
+

λ  

(10)

Отже, на зміну коефіцієнта загальної рентабельності впливають 
такі показники:

– величина прибутку на 1 грн реалізованої продукції;
– фондовіддача виробничих основних засобів;
– кількість оборотів оборотних активів (або оборотність).
Ця формула (10) є більш показовою за своїм економічним змістом, 

оскільки дає змогу проводити аналіз змін показника рентабельності 
за лінією мобілізації резервів.

Рядки 1–7 у табл. 4 заповнюють на основі фінансової звітнос-
ті, де в графі «Розрахункові значення показників» за вказаними 
рядками проставляють фактичні значення показників відповідно 
до послідовності зміни факторів за методом ланцюгових підста-
новок.

Відхилення рентабельності за факторами визначають як різницю 
між наступним і попереднім розрахунком за рядком 8.
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Таблиця 4
Аналіз впливу факторів на рівень рентабельності  

реалізованої продукції, тис. грн

№ 
з/п

Показники

Умов-
ні 

позна-
чення

За 
пла-
ном

Розрахункові значен-
ня показників при 

послідовній зміні фак-
торів За зві-

том

Резуль-
тат 

аналізу

p

P

N

δ λF kЕ

1
Прибуток від реа-
лізації товарної 
продукції

Рр 12272 12749 12749 12749 12749 +477

2
Обсяг реалізації 
товарної продукції Np 51340 53046 53046 53046 53046 +1706

3
Середньорічна вар-
тість виробничих 
основних засобів

F 24080 24080 23636 23636 23636 -444

4
Середньорічна 
сума нормованих 
оборотних активів

Ен 10725 10725 10725 11410 11410 +685

5
Прибуток на 1 грн 
реалізованої про-
дукції

p

p

P

N

0,2390 0,2403 0,2403 0,2403 0,2403 +0,0013

6
Фондовіддача ви-
робничих основних 
засобів

λF 2,1321 2,1321 2,2443 2,2443 2,2443 +0,1122

7
Оборотність нормо-
ваних оборотних 
активів

kЕ 4,7869 4,7869 4,7869 4,6491 4,6491 -0,1379

8
Рентабельність ре-
алізованої продук-
ції

kрр 0,3526 0,3545 0,3672 0,3638 0,3638 +0,0112

9

Загальна зміна 
рентабельності по-
рівняно з планом 
– усього

Δkрр – – – – – +0,0112

Зокрема за раху-
нок:

а) зміни частки 
прибутку 
в 1 грн реалізова-
ної продукції

Δkp
рр – +0,0019 – – – +0,0019

б) зміни фондовід-
дачі основних за-
собів

Δk λ
рр – – +0,0127 – – +0,0127

в) зміни оборотнос-
ті нормованих обо-
ротних активів

ΔkE
рр – – – -0,0034 – -0,0034
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Тут можлива подальша деталізація впливу факторів на рівень 
рентабельності реалізованої продукції. Цього досягають розкладанням 
показника прибутку на 1 грн реалізованої продукції за формулою:

 , 
(11)

де 
Np
n

p
ф

S

N
 – фактор структурних зрушень реалізованої продукції;

Np
ф

p
n

S

S
 – індекс зростання собівартості реалізованої продукції.

Тому для визначення впливу цих факторів на зміну рівня рента-
бельності реалізованої продукції необхідно:

1. Розрахувати відхилення прибутку на 1 грн реалізованої про-
дукції за факторами методом ланцюгових підстановок.

2. Скласти й розв’язати такі пропорції:

а) загальне відхилення прибутку на 1 грн продукції – 
p

p

P

N

 
Δ  
 

;

б) загальний приріст рентабельності за рахунок зміни прибутку 
на 1 грн продукції – Δkp

pp;

в) відхилення прибутку на 1 грн продукції за факторами – 
p

p

P

N

 
Δ  
 

i;

г) шукана величина приросту рентабельності за факторами – Δki
pp.

А відношення прибутку до спрямованих для виробничого про-
цесу коштів характеризує рентабельність виробничо-господарської 
діяльності підприємства. Тому для планування та оцінки рентабель-
ності застосовують переважно вказані нижче чотири показники.

І. Формулу рівня розрахункової рентабельності визначають так:

  
(12)

де kрс – коефіцієнт розрахункової рентабельності;
Ррс – розрахунковий прибуток;
Рб – балансовий прибуток (тобто фінансовий результат до опо-

даткування, або, іншими словами, від цього результату віднімають 
дохід від завищення оптових цін і тарифів, а також економії, що 
виникла внаслідок порушення встановлених технологічних стандар-
тів і рецептур під час виробництва продукції);

РF+Е – плата за фонди;
Рф – фіксовані платежі;
Рк – плата за користування кредитом (можливі й інші відрахуван-

ня від балансового прибутку (прибутку до оподаткування) для отри-
мання суми чистого прибутку або, наприклад, фінансового результату, 
що внесений у централізований фонд дострокового завершення пев-
ного періоду за плановими показниками, а також доходів від реалі-
зації продукції, яка виготовлена з відходів виробництва, товарів по-
бутової хімії, а також чистого фінансового результату підприємства);
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F′ – вартість виробничих основних засобів, які сприймають для 
визначення рівня розрахункової рентабельності (тобто за відрахуван-
ням вартості фондів, за якими надані пільги за платою в бюджет);

Ен′ – вартість нормованих оборотних активів, які приймають для 
визначення рівня розрахункової рентабельності (тобто прокредито-
вані комерційним банком);

Vн – понадпланові не прокредитовані комерційним банком запаси 
невстановленого обладнання.

ІІ. Для цілей порівняльного економічного аналізу та об’єктивної 
оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємств 
слід запропонувати уточнений варіант визначення рівня розрахун-
кової рентабельності за формулою:

  
(13)

де Рв – прибуток, отриманий за рахунок зовнішніх факторів і вна-
слідок порушення фінансової дисципліни підприємством;

Рп – прибуток, отриманий за рахунок сторонніх факторів, при-
йнятих для коригування;

F – середня вартість всіх виробничих основних засобів;
Ен – середня вартість нормованих оборотних активів незалежно 

від джерел їх утворення.
ІІІ. Формулу рівня розрахункової рентабельності також слід пред-

ставити у взаємозв’язку з формулою щодо рівня загальної рентабель-
ності. Для цього сформуємо такі перетворення за формулою:

 
.

б б pc
pc

н н

P P P
k

F E F E

-
= -

+ +  
(14)

IV. Рівень (коефіцієнт) загальної рентабельності (
б

ор
н

P
k

F E
=

+
) є 

визначальним елементом рівня (коефіцієнта) розрахункової рента-
бельності.

Тому визначимо вплив факторів на рівень загальної рентабель-
ності звітного періоду порівняно з рівнем минулого періоду ланцю-
гових підстановок (табл. 5) [6].

Основними факторами, що визначають рівень загальної рента-
бельності виробничо-господарської діяльності підприємства, є:

1) сума балансового прибутку;
2) середня вартість виробничих основних засобів;
3) середня вартість нормованих оборотних активів.
Тому для аналізу взаємодії цих умов на рівень загальної рента-

бельності здійснимо такі перетворення у вигляді формули:

  

(15)

де Np – реалізована товарна продукція.
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Таблиця 5
Аналіз впливу факторів на рентабельність підприємства за періодами

Показники
Умовні  

позначення
2019 р. 2020 р.

Реалізація товарної продукції в оптових 
цінах підприємств, прийнятих у звітно-
му періоді, тис. грн

Np 44 358 46 863

Фінансовий результат до оподаткування, 
тис. грн Рб 9 970 10 756

Середньорічна сума виробничих основних 
засобів, прийнята для підрахунку загаль-
ної рентабельності, тис. грн

F 21 173 22 392

Середньорічна сума нормованих оборот-
них активів, прийнята для підрахунку 
загальної рентабельності, тис. грн

Eн 10 204 10 884

Коефіцієнт фондовіддачі 
виробничих основних засобів Np/F 2,0950 2,0928

Коефіцієнт оборотності 
нормованих оборотних активів Np/Eн 4,3471 4,3057

Балансовий прибуток (або фінансовий ре-
зультат до оподаткування) на 1 грн реа-
лізованої продукції, тис. грн

Рб/Np 0,2248 0,2295

Коефіцієнт (рівень) загальної рентабель-
ності

б

н

P

F E+
0,3177 0,3232

Формула загальної рентабельності (15) встановлює взаємозв’язок 
із такими трьома факторами: величиною балансового прибутку на 

1 грн реалізованої продукції ; фондомісткістю або фондовіддачею 

за реалізованою продукцією, що характеризує використання вироб-

ничих основних засобів ;
p

p

F N

FN

 
 
 

; оборотністю нормованих оборот-

них активів ;
н р

р н

E N

N E

 
 
 

.

Розглянемо методику аналізу найважливіших чинників, що ви-
значають рівень загальної рентабельності (табл. 5). Відповідно до 
формули (15) рівень загальної рентабельності минулого періоду ста-
новив:

а звітного періоду став рівним:
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Перша підстановка. У розрахунок рівня загальної рентабельнос-
ті минулого періоду підставимо показник величини балансового при-
бутку, тобто фінансового результату до оподаткування, на 1 грн 
реалізованої продукції звітного періоду:

0,2295
0,3245.

1 1

2,0950 4,3471

=
+

Порівняння отриманого коефіцієнта з коефіцієнтом рентабельнос-
ті минулого періоду відобразить вплив зміни величини балансового 
прибутку, тобто фінансового результату до оподаткування, на 1 грн 
реалізованої продукції:

0,3245 – 0,3177= 0,0068, або 0,68%.

Друга підстановка. У попередній розрахунок щодо рівня загаль-
ної рентабельності підставимо коефіцієнт фондовіддачі виробничих 
основних засобів звітного періоду:

0,2295
0,3242.

1 1

2,0928 4,3471

=
+

Тоді отриманий рівень загальної рентабельності зіставлений з 
минулим періодом і на основі цього визначений вплив зміни фондо-
віддачі:

0,3242 – 0,3245 = –0,0003, або –0,03%.

Третя підстановка. Замість коефіцієнта оборотності нормованих 
оборотних активів минулого періоду підставимо показник оборотнос-
ті звітного періоду, тобто отримаємо розрахунок рівня загальної 
рентабельності звітного періоду. Тут порівняння отриманого рівня 
загальної рентабельності з попереднім рівнем відобразить вплив змі-
ни оборотності нормованих оборотних активів:

0,3232 – 0,3242= –0,0010, або –0,10%.

Висновки. Прибуток є основним джерелом фінансування витрат 
на виробничий і соціальний розвиток підприємства, а також най-
вагомішим джерелом формування державного бюджету.

Чистий прибуток – це обсяг прибутку, що залишається в розпо-
рядженні підприємств, після чого існує вплив абсолютної суми одер-
жаного балансового прибутку й платежів до бюджету, здійснюваних 
за рахунок поточного прибутку (рентні платежі, плата за землю, 
податок на транспортні засоби, податок на прибуток).

Прибуток підприємства, отриманий від кожної гривні, що вкладена 
в активи та майно, залежить від швидкості оборотності коштів і від 
того, яка частка чистого прибутку у виручці від реалізації продукції.
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Розподіл прибутку на підприємстві є не менш важливим процесом, 
ніж його формування, тому що від цього залежить подальша госпо-
дарська діяльність.

Факторний аналіз прибутку підприємства в процесі його розпо-
ділу й використання призначений для того, щоб вишукувати додат-
кові резерви грошових надходжень, призначених забезпечувати їх 
розміщення за напрямами підприємницької діяльності.
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ВLOCKCHAIN-ТЕХНОЛОГІЯ В ОБЛІКУ І АУДИТІ

Мета статті полягає в дослідженні процесу цифровізації, зокрема застосування 
вlockchain-технології в обліку й аудиті в сучасних умовах господарювання. 

Методологія полягає у використанні таких методів: діалектичного, статистично-
го, структурно-аналітичного, спостереження, аналізу та синтезу, індукції і дедукції, 
моделювання та узагальнення. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні процесу цифровізації бухгал-
терського обліку й аудиту та формуванні алгоритму вlockchain-технології, що дасть 
змогу суттєво скоротити помилки внаслідок людського фактору, знизити витрати на 
ведення бухгалтерського обліку, зменшити ймовірність фальсифікації записів. 

Висновки. В умовах глобалізації важливого значення набуває високий рівень 
цифровізації світового економічного простору. Цифровізація бізнес-процесів забез-
печує стабільний розвиток і досягнення стратегічних цілей підприємств та органі-
зацій України. Застосування сучасних інформаційних технологій передбачає істотні 
зміни в принципах управління, зовнішніх і внутрішніх комунікаціях, процесах 
отримання, обробки та зберігання інформації щодо діяльності, у формуванні нових 
видів і методик обліку й аудиту. Досліджено поняття вlockchain-технології. Розгля-
нуто основні принципи застосування цієї технології в обліку й аудиті. Охарактери-
зовано публічні та приватні вlockchain-технології. Визначено перспективні напрями 
застосування вlockchain-технології в бухгалтерському обліку. Запропоновано алгоритм 
її застосування в бухгалтерському обліку. Висвітлено переваги та недоліки застосу-
вання вlockchain-технології в обліку й аудиті. 

Ключові слова: облік, аудит, цифровізація, бізнес-процес, інформаційні тех-
нології, вlockchain-технології.
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Blockchain-technology in accounting and audit

The purpose of the article is to study the process of digitization, in particular 
the use of Blockchain technology in accounting and auditing in modern business 
conditions. 
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The methodology consists in the use of the following methods: dialectical, 
statistical, structural-analytical, method of observation, methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction, modeling, method of generalization. 

The scientific novelty of the work is to improve the process of digitization of 
accounting and auditing and the formation of the algorithm Blockchain-technology, 
which will significantly reduce errors due to the human factor, reduce accounting 
costs, reduce the likelihood of falsification of records. 

Conclusions. In the conditions of globalization the high level of digitalization 
of world economic space acquires importance. Digitalization of business processes 
ensures stable development and achievement of strategic goals of enterprises and 
organizations of Ukraine. The use of modern information technology involves sig-
nificant changes in the principles of management, external and internal commu-
nications, the processes of obtaining, processing and storing data on activities, the 
formation of new types and methods of accounting and auditing. The concept of 
Blockchain technology has been studied - a decentralized electronic database that 
can store and verify information, as well as set rules for updating this information 
in real time. The use of Blockchain technology in accounting and auditing involves 
the creation of records and recording the time of their creation, so all data will 
remain forever and unchanged. The basic principles of application of Blockchain 
technology in accounting and auditing are considered. Public and private Blockchain 
technologies are characterized. Promising areas of application of the Blockchain 
technology in accounting are identified. An algorithm for the application of Block-
chain technology in accounting is proposed. The advantages and disadvantages of 
using Blockchain technology in accounting and auditing are highlighted. The main 
advantages of using Blockchain technology in accounting and auditing are the in-
ability to falsify the transaction, which is already formed in Blockchain technology, 
access of all system participants to transaction information, reducing the cost of 
processing and storing information. That is why it is important to use Blockchain 
technology in accounting and auditing. 

Key words: accounting, audit; digitalization, business process, information 
technology, blockchain technologies.
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Вlockchain-технология в учете и аудите

Цель статьи состоит в исследовании процесса цифровизации, в частности 
применения вlockchain-технологии в учете и аудите в современных условиях 
хозяйствования. 

Методология заключается в использовании следующих методов: диалекти-
ческого, статистического, структурно-аналитического, наблюдения, анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, моделирования и обобщения. 

Научная новизна работы заключается в усовершенствовании процесса циф-
ровизации бухгалтерского учета и аудита и формировании алгоритма вlockchain-
технологии, что позволит существенно сократить ошибки в результате челове-
ческого фактора, снизить затраты на ведение бухгалтерского учета, уменьшить 
вероятность фальсификации записей. 

Выводы. В условиях глобализации важное значение приобретает высокий 
уровень цифровизации мирового экономического пространства. Цифровизация 
бизнес-процессов обеспечивает стабильное развитие и достижение стратегических 
целей предприятий и организаций Украины. Применение современных 
информационных технологий предполагает существенные изменения в принци-
пах управления, внешних и внутренних коммуникациях, процессах получения, 
обработки и хранения данных о деятельности, в формировании новых видов и 
методик учета и аудита. Исследовано понятие вlockchain-технологии. Рассмотрены 
основные принципы применения этой технологии в учете и аудите. 
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Охарактеризованы публичные и частные вlockchain-технологии. Определены 
перспективные направления применения вlockchain-технологии в бухгалтерском 
учете. Предложен алгоритм ее применения в бухгалтерском учете. Указаны 
преимущества и недостатки применения вlockchain-технологии в учете и аудите.

Ключевые слова: учет, аудит, цифровизация, бизнес-процесс, информационные 
технологии, вlockchain-технологии.

Актуальність теми дослідження. Швидкий розвиток всесвітнього 
інформаційного простору зумовлює цифровізацію і підвищення ефек-
тивності роботи сфери економіки. Трансформація світової економіки 
в цифровий формат зумовлює зміни форм організації економічних 
відносин, розвиток інтелектуальної складової капіталу. Інформацій-
ні технології застосовують в усіх сферах діяльності, але особливо 
актуальне їх упровадження в бізнес-процеси підприємств та органі-
зацій. Це передбачає не тільки встановлення і використання сучас-
ного програмного забезпечення та обладнання, але й істотні зміни в 
принципах управління, зовнішніх і внутрішніх комунікаціях, про-
цесах отримання, обробки та зберігання даних щодо діяльності за-
галом, у формуванні альтернативних видів і методик обліку й ауди-
ту. Важливого значення набуває високий рівень цифровізації в 
умовах глобалізації і подальшого розвитку світової економіки.

Процес цифровізації світового економічного простору, безперечно, 
позитивно впливає на діяльність підприємств та організацій України, 
забезпечуючи їхній стабільний розвиток і досягнення стратегічних цілей. 

Цифровізація систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю передбачає цифрову обробку облікової і контрольної ін-
формації, використання програмного забезпечення для ведення об-
ліку, контролю, складання управлінської і фінансової звітності тощо.

Одним з вагомих напрямів цифровізації обліку й аудиту є вико-
ристання вlockchain-технології.

Науково-теоретичним підґрунтям для проведення дослідження 
вlockchain-технології стали праці таких вітчизняних та іноземних 
учених, як: С. Бабінська, С. Л. Безручук, І. Белова, В. С. Брайко, 
О. В. Буганов, О. М. Вакульчик, І. Л. Грабчук, А. В. Довбуш, 
М. В. Дубініна, Н. М. Пантєлєєва, Д. С. Пілевич, П. Р. Пуцентейло, 
С. В. Сирцева, Н. О. Тусова, О. Ярощук, І. Manchur, S. Rindasu, 
T. Yu, Z. Lin, Q. Tang, S. Gökten, B. Özdoğan та ін. Оскільки це по-
рівняно новий вид цифрових технологій, вlockchain-технології по-
требують більш детального вивчення та вдосконалення суперечливих 
питань, особливо у сфері обліку й аудиту.

Мета статті полягає в дослідженні процесу цифровізації, зокрема 
застосування вlockchain-технології в обліку й аудиті в сучасних умо-
вах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Епоха цифровізації призводить до 
ряду змін, які прямо чи опосередковано впливають на облікові про-
цеси: змінюють як послідовність, так і технологію окремих їх опе-
рацій, тим самим генерують умови для трансформації низки елемен-
тів методу бухгалтерського обліку й аудиту. 

При розкритті позитивних наслідків цифровізації, як правило, 
виокремлюють такі характеристики, як оперативність і достовірність. 
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Щодо сфери бухгалтерського обліку, то наведені риси за умов циф-
рової трансформації якнайкраще відповідають результативним об-
ліковим показникам, проте сам вплив є значно більшим [1, 70–71].

С. Л. Безручук та І. Л. Грабчук виокремили основні напрями 
впливу цифровізації на бухгалтерський облік:

1. Зміна практики ведення обліку, технології і методології отри-
мання та надання інформації.

2. Зміна взаємодії між зацікавленими сторонами, зменшення ін-
формаційної асиметрії.

3. Зміни в об’єктах бухгалтерського обліку: трансформація на-
явних, поява нових.

4. Посилення якісних характеристик облікової інформації (своє-
часності, прозорості, достовірності), поява нових функцій обліку 
[1, 70–71].

Сьогодні тенденція зростаючої цифровізації економіки України 
стала передумовою принципово нових інформаційних процесів у 
системі бухгалтерського обліку й аудиту. Зокрема, починають за-
стосовувати нові концепції обробки та передачі облікової інформації 
(RTA, EDI, XBRL), за допомогою яких можна опрацьовувати елек-
тронні дані, здійснювати бухгалтерський облік та аудит у режимі 
реального часу, удосконалювати стандарти формування фінансової 
звітності. У систему бухгалтерського обліку й аудиту поступово 
впроваджують хмарні технології (Infrastructure as a Service, Platform 
as a Service, Software as a Service). Значного поширення інформа-
ційно-комунікаційні технології набувають у процесах регулювання 
відносин підприємства з клієнтами (CRM система), реагування на 
запити підрозділів підприємства (ERP система), управління постав-
ками й роботою складської служби (SCM система).

На сучасному етапі розвитку системи бухгалтерського обліку, на 
думку Д. С. Пілевича, найбільш перспективними напрямами її мо-
дернізації є запровадження вlockchain-технології, використання 
BigData та штучного інтелекту. Останній дає змогу в стислі терміни 
організувати роботу з великими масивами облікової інформації, сут-
тєво підвищити рівень автоматизації обліку й аудиту. У контексті 
перманентно зростаючих обсягів інформаційних ресурсів постає по-
треба в їх сортуванні та оперативній обробці. Саме такі умови акту-
алізують застосування BigData.

Цифровізація системи бухгалтерського обліку має низку позитив-
них рис, зокрема: скорочення витрат праці, мінімізація помилок 
через людський чинник, підвищення якості аналізу облікової інфор-
мації, прискорення її руху між стейкхолдерами, зменшення випадків 
дублювання інформації на різних платформах, можливість швидко-
го опрацювання її великих обсягів. При цьому особливо важливо 
гарантувати транспарентність та об’єктивність усіх операцій конт-
ролю, обліку й аудиту [2, 268].

Одним з найбільш ефективних і робочих інструментів цифровіза-
ції бухгалтерського обліку й аудиту як в Україні, так і світі може 
стати вlockchain-технологія.

Вlockchain-технологія, вважає О. М. Вакульчик, – тип розподі-
леної електронної бази даних, яка може зберігати будь-яку інфор-
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мацію (наприклад записи, події, транзакції) і встановлювати прави-
ла щодо оновлення цієї інформації [3, 64].

Вlockchain-технологія забезпечує зберігання даних про фінансові 
операції, юридичні зобов’язання, права власності та забезпечує повну 
прозорість і загальну доступність до цієї інформації для ознайомлен-
ня, але одночасно надійно захищає від фальсифікації. На теперішній 
час деякі елементи вlockchain-технології застосовують як на рівні 
держав, так і в окремих корпораціях.

Країни, які активно запроваджують вlockchain-технології, – США, 
Канада, Бразилія. Сьогодні лідером у цій сфері є США, проте, за 
прогнозами, уже до 2023 року провідні позиції посяде Китай [4, 186].

У Грузії вlockchain-опції додали на офіційній вебсторінці Націо-
нального агентства публічного реєстру. Тепер за допомогою цієї 
мережі можна знайти й отримати офіційну виписку про об’єкти не-
рухомості. Причому перевірити її дійсність можна й у глобальній 
вlockchain-мережі на спеціальних ресурсах. Вlockchain може навіть 
сприяти в податковому контролі. 

Однією з головних проблем Китаю є ухилення від сплати подат-
ків. Підробка чеків поширена, тому держава відчуває гостру потре-
бу в податкових зборах. Саме тому китайський інтернет-гігант 
«Tencent» отримав доручення від адміністрації міста Шеньчжень 
розробити «розумний податок» – інноваційну лабораторію, яка дасть 
змогу виявляти ухилення від податків через вlockchain-технологію. 
Мережа цифрової оплати рахунків-фактур дасть можливість зробити 
процес виплат повністю прозорим. Вlockchain-проєкт усуне фальши-
ві рахунки й забезпечить належний нагляд [5, 77]. 

Україна не відстає від тенденцій і теж має досвід з упроваджен-
ня вlockchain-технології. Міністерство аграрної політики і продо-
вольства спільно з Держагентством з питань електронного урядуван-
ня запустили оновлений Державний земельний кадастр, що працю-
ватиме на технології вlockchain, яка забезпечить надійну синхро нізацію 
даних, унеможливить їх заміну в результаті зовнішнього втручання, 
а також дасть можливість здійснювати громадський контроль за 
системою. При впровадженні технології експертну допомогу надава-
ла міжнародна антикорупційна організація Transparency International 
Ukraine, яка також стала зовнішньою нодою-аудитором коректності 
функціонування системи [5, 78].

Суть вlockchain-технології, як вказують П. Р. Пуцентейло й 
А. В. Довбуш, полягає у вибудовуванні за певними правилами без-
перервної послідовності блоків. Кожен блок системи напряму 
пов’язаний з попереднім блоком і закріплений цифровим підписом 
[6, 145].

На думку Н. М. Пантєлєєвої, вlockchain-технологія передбачає 
формування розподіленої децентралізованої мережі збереження даних 
(транзакцій), елементами якої є записи-блоки визначеного розміру, 
кожен з яких містить посилання до попереднього та об’єднується в 
ланцюг блоків відповідно до ідентифікатора, розрахованого за спе-
ціальним математичним алгоритмом. Крім того, потужні криптогра-
фічні алгоритми забезпечують захист. Така властивість, як розподіл 
полягає в можливості збереження копій даних на значній кількості 
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комп’ютерів, які розміщені по всьому світу, що, своєю чергою, 
ускладнює процес несанкціонованого доступу та зміни відомостей 
[6, 145; 7, 363–364]. 

Перспективною вlockchain-технологію в бухгалтерському обліку, 
особливо в розвитку більш прогресивного програмного забезпечення, 
вважають S. Gökten і B. Özdoğan [8, 429].

Тобто вlockchain-технологія – це децентралізована база даних, що 
дає змогу перевіряти та передавати інформацію в режимі реального 
часу. Аналогією до вlockchain-технології може бути гігантська мере-
жа Google без її головного офісу, доступна для членів мережі, які 
при цьому отримують різні рівні доступу, доповнені криптографією 
та іншими інструментами безпеки для захисту інформації. Відповід-
но, вlockchain-технологія є цифровим регістром або базою даних, що 
зберігається у вигляді системи блоків, де кожний наступний блок 
містить у собі зашифровану інформацію про попередні блоки, тобто 
про вчинені транзакції (хеші – короткі результати шифрування по-
переднього блоку, записувані в хронологічному порядку, які про-
глядають усі, у кого є доступ до бази даних). Унікальність системи 
полягає в тому, що кожен блок тісно пов’язаний з попереднім і при 
зміні навіть однієї коми цей хеш видозміниться, система його не 
прийме, оскільки внесення правок стане очевидним. 

Вlockchain-технологія заснована на обліку: вона записує і зберігає 
активи, зобов’язання, транзакції та надає методи обліку руху гро-
шових коштів і звірки рахунків. Це властиво для бухгалтерської 
сфери діяльності, яка на сьогодні багато в чому спирається на папе-
рові носії при виконанні облікових функцій з метою забезпечення 
відповідності нормативним вимогам. Хоча цей процес громіздкий, 
аудиторам поки що потрібні паперові носії, а те, як складені бух-
галтерські записи, завжди цікавить аудиторів [9].

Завдяки вlockchain-технології процес записів і фіксації часу на 
їх створення вплине на бухгалтерський облік так, що всі події на-
завжди залишаться збереженими та незмінними. Документи не мож-
на буде підправити протягом їхніх життєвих циклів. Бізнес-процеси, 
що охоплюють кілька відділів або навіть компаній, будуть записані; 
і їх повністю відстежуватимуть безпосередньо учасники цих процесів. 
Окрім того, смарт-контракти (різновид угоди у формі закодованих 
математичних алгоритмів, укладення, зміна, виконання і розірвання 
яких можливе лише з використанням комп’ютерних програм) дають 
змогу обмінювати між собою гроші, товари, нерухомість, цінні па-
пери й інші активи. Контракт зберігається і дублюється в децентра-
лізованій книзі, у якій інформація не може бути сфальсифікована 
або видалена. Водночас шифрування даних забезпечує анонімність 
сторін угоди [3, 65].

О. Ярощук та І. Белова пропонують такі принципи вlockchain-
технології, застосовувані до бухгалтерського обліку: децентралізація 
(усі дані зберігаються в усіх); доступність і прозорість (інформація 
доступна всім учасникам приватної вlockchain-технології в межах 
прав доступу); трастлесс (немає необхідності в довірі учасників 
вlockchain-технології один до одного); безпека (зміни в приватний 
вlockchain не можуть бути додані ззовні); незворотність (незворотність 
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транзакції, неможливість зміни); консенсус (відомості, які додають 
учасники, перевіряє система) [10, 31–32].

Бухгалтери повинні зрозуміти відмінності між загальнодоступним 
і приватним вlockchain. Немає єдиної вlockchain-системи – скоріше, 
є сотні різних варіантів системи, доступних для приватних осіб і 
підприємств. Публічний вlockchain, який підтримує криптовалюту 
біткоїн, дає змогу будь-кому приєднатися при завантаженні відпо-
відного програмного забезпечення на свій комп’ютер. Однак більшість 
організацій і фізичних осіб не користуються цим: бухгалтери, ско-
ріше за все, виберуть приватний ланцюжок блоків через проблеми з 
конфіденційністю й утилітами [3, 66; 10, 37–38; 11]. 

Приватні вlockchain – це ті, у яких створення блоків централізо-
вано та всі права на здійснення таких операцій належать одній ор-
ганізації. Усі інші користувачі можуть лише читати інформацію. 
Проводити аудит, управляти базами й іншими застосунками здатні 
тільки довірені вузли. При цьому приватні вlockchain мають певні 
переваги. По-перше, це низька вартість транзакцій, оскільки пере-
вірку їх валідності здійснюють довірені та високопродуктивні вузли 
замість десятків тисяч користувацьких пристроїв, як у випадку із 
загальнодоступними мережами. По-друге, вlockchain можна налашту-
вати так, що показник TPS (transactions per second) буде значно 
більшим, ніж у загальнодоступних мереж (принаймні в найближчо-
му майбутньому). Єдиним обмеженням у цьому випадку залишаєть-
ся пропускна здатність найбільш слабкого вузла в мережі [12].

Ще однією перевагою приватних вlockchain може бути більш по-
силений контроль системи компанією. Суть у тому, що приватний 
вlockchain дає змогу, наприклад, швидко оновлювати функціональ-
ність. Тому він привабливий для установ, що працюють з реєстрами 
та системами обліку, оскільки формує контрольоване й прогнозова-
не середовище порівняно із загальнодоступними (публічними) 
вlockchain.

На думку І. Manchur, найперспективніші напрями для застосу-
вання вlockchain-технології в бухгалтерському обліку – розрахунки 
з контрагентами (дебіторська й кредиторська заборгованість); опера-
тивний облік і звітність у режимі реального часу; робота з докумен-
тами та їх зберігання; рух активів усередині підприємства; розраху-
нок і сплата податків; оплата дебіторської та кредиторської заборго-
ваностей [4, 187].

Застосування вlockchain-технології має такі переваги для бухгал-
терських служб:

– скорочення кількості помилок: при потраплянні даних у блок-
чейн інтелектуальні контракти роблять багато облікових функцій 
автоматичними, зменшуючи ймовірність людської помилки;

– зниження витрат: вlockchain зумовить підвищення ефективнос-
ті роботи бухгалтера та зменшить кількість помилок, що в середньо-
строковому періоді буде сприяти зниженню витрат на ведення бух-
галтерського обліку та перевірку його коректності;

– зменшення імовірності шахрайства: щоб змінити запис у блок-
чейні, необхідно зробити одну й ту саму зміну на всіх копіях роз-
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поділеної мережі в один і той самий час, що практично майже не-
можливо;

– скорочення часу на аудит: за допомогою інтелектуальних конт-
рактів можна автоматизувати багато функцій аудиту, а це скоротить 
час, необхідний аудитору для перегляду записів [10, 34].

Переваги застосування вlockchain-технології в аудиті такі: міні-
мізація ризику втрати та витоку інформації; зникне необхідність 
перевіряти паперові документи; зменшення витрат і часу для замов-
ника аудиторської перевірки; відповідність нормативам може бути 
перевірена набагато ефективніше; висока якісь інформації; прозо-
рість, надійність, виявлення недобросовісних операцій; децентралі-
зація, яка, своєю чергою, дає більшу змогу протистояти хакерським 
атакам через відсутній єдиний центр, де накопичується та зберіга-
ється інформація; оновлення в режимі реального часу; інформація 
про здійснені операції одразу з’являється в усіх сторін договору [13].

Недоліки застосування вlockchain-технології в аудиті: 
– зниження ролі аудитора; 
– високий рівень ризику через оцифрування документів; 
– висока вартість програмного забезпечення та значні витрати на 

забезпечення працівників відповідною технікою; 
– відсутність законодавчо-нормативної бази, стандартів щодо ре-

гулювання операцій з використанням вlockchain-технології [13].
На рис. 1 продемонстровано алгоритм вlockchain-технології в бух-

галтерському обліку.

Рис. 1. Алгоритм вlockchain-технології в бухгалтерському обліку 

Джерело: авторська розробка на основі [2; 5].

Здійснення господарської операції  
(поставка товару, переказ грошових коштів, 

сплата податків тощо)

Транзакція передається до мережі,  
і створюється новий блок

Блок про транзакцію надсилається  
учасникам системи

Запис блоку про транзакцію  
учасниками системи

Транзакція завершена

Включення блоку до ланцюга блоків
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Спочатку здійснюють господарську операцію: поставку товару, 
готової продукції, переказ грошових коштів, сплату податку тощо. 
Транзакція із цієї господарської операції передається до мережі, і 
створюється новий блок. Після цього блок про транзакцію надсила-
ється всім учасникам системи і здійснюється запис блоку про транз-
акцію всіма учасниками системи. Далі відбувається включення 
блоку до ланцюга блоків. Після цього транзакція завершена. Якщо 
транзакція була введена в вlockchain, її вже не можна змінити або 
видалити; усі учасники системи мають доступ до інформації про 
транзакції, які є в ланцюгу блоків. 

Крім того, використання вlockchain-технології в бухгалтерському 
обліку й аудиті суттєво знижує операційні витрати та сприяє зосе-
редженню бухгалтерів на більш ефективному аналізі й інтерпретації 
даних.

Висновки. Отже, упровадження вlockchain-технології в систему 
бухгалтерського обліку й аудиту зумовить підвищення ефективності 
операцій, формування нових і переоцінку наявних бізнес-моделей. 
Використання вlockchain-технології можливе в різних сферах і на всіх 
стадіях бізнес-процесів, але важливим моментом буде співвідношення 
вартості вlockchain-технології в обліку й аудиті порівняно з перевага-
ми від її впровадження і застосування на макро- та мікрорівнях.
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AUDIT PROCEDURES OVER FIXED ASSETS  
AT THE ENTERPRISE

The purpose of the article is to study the audit procedures for fixed assets in 
the enterprise in modern conditions of market relations. The methodology consists 
in the use of the following methods: method of observation, methods of analysis 
and synthesis, classification, induction and deduction, comparison, method of gen-
eralization. 

The scientific novelty of the work is to improve the audit procedures for fixed 
assets, which will improve the quality of the audit of fixed assets and, conse-
quently, increase the efficiency of accounting and internal control at the enterprise. 

Conclusions. The implementation of audit procedures for fixed assets involves 
a multi-criteria approach, when the criteria form a single system that allows to 
meet the requirements of the decision-making process during the audit of fixed 
assets and to form a rational and effective decision. The audit of fixed assets of 
the enterprise allows not only to influence the organization of the audit process, 
but also to optimize the structural and logical parts of the methodology of audit 
of fixed assets of the enterprise due to the use of modern information technology.

Key words: audit, audit procedures, modeling, fixed assets, assets.
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Аудиторські процедури щодо основних засобів на підприємстві

Мета статті полягає в дослідженні аудиторських процедур щодо основних 
засобів на підприємстві в сучасних умовах розвитку ринкових відносин. 

Методологія полягає у використанні таких методів: спостереження, аналізу 
та синтезу, класифікації, індукції і дедукції, порівняння та узагальнення. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аудиторських процедур 
щодо основних засобів, що дасть змогу підвищити якість проведення аудитор-
ської перевірки основних засобів і, як наслідок, покращити ефективність сис-
теми бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві. 

Висновки. Аудит основних засобів на підприємстві найкраще аналізувати в 
розрізі трьох стадій: початкової, етапу дослідження і завершальної. Охаракте-
ризовано систему моделювання процесу аудиту основних засобів на підприємстві 
як сукупність окремих моделей у контексті його стадій. Ефективність застосу-
вання аудиторських процедур щодо основних засобів залежить від затвердже-
ного плану, програми та методики проведення аудиту. Визначено аудиторські 
процедури щодо основ них засобів підприємства. При узагальненні результатів 
аудиту основних засобів перевіряють якість аудиторської документації і здій-
снюють її подальшу систематизацію в архіви: постійні та поточні. Аудиторські 
процедури щодо основних засобів передбачають багатокритеріальний підхід, 
коли критерії формують єдину систему, що дає змогу максимально задовольни-
ти вимоги процесу прийняття рішень у ході проведення аудиту основних засо-
бів і сформувати раціональне й ефективне рішення. Проведення аудиту основних 
засобів підприємства дає можливість не тільки вплинути на організацію самого 
процесу аудиту, але й оптимізувати структурно-логічні частини методики ауди-
ту основних засобів підприємства внаслідок застосування сучасних інформаційних 
технологій.

Ключові слова: аудит, аудиторські процедури, моделювання, основні засоби, 
активи.
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Аудиторские процедуры по основным средствам на предприятии

Цель статьи состоит в исследовании аудиторских процедур по основным 
средствам на предприятии в современных условиях развития рыночных отно-
шений. 

Методология заключается в использовании следующих методов: наблюдения, 
анализа и синтеза, классификации, индукции и дедукции, сравнения и обобщения. 

Научная новизна работы заключается в усовершенствовании аудиторских 
процедур по основным средствам, что позволит повысить качество проведения 
аудиторской проверки основных средств и, как следствие, улучшить эффективность 
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. 
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Выводы. Осуществление аудиторских процедур по основным средствам пред-
полагает многокритериальный подход, когда критерии формируют единую сис-
тему, что позволяет максимально удовлетворить требования процесса принятия 
решений в ходе аудита основных средств и сформировать рациональное и 
эффективное решение. Проведение аудита основных средств предприятия по-
зволяет не только повлиять на организацию самого процесса аудита, но и опти-
мизировать структурно-логические части методики аудита основных средств 
предприятия в результате применения современных информационных технологий.

Ключевые слова: аудит, аудиторские процедуры, моделирование, основные 
средства, активы.

Relevance of the research topic. In the current conditions of 
development of market relations in Ukraine, more and more attention 
is paid to the audit of financial statements of enterprises, and especially 
the audit of fixed assets at the enterprise. In the study of audit 
procedures for fixed assets in the enterprise must take into account 
the stages (phases) of the audit. 

Yes, the opinion of N. Dorosh on the stages of the audit: planning 
and defining the audit approach; testing of control means; verification 
of business transactions on the merits (verification of turnover and 
account balances and analytical procedures); completion of the audit. 

O. Petryk offers five main stages of the audit process: preparatory – 
consent to the audit, determining the main areas of audit and planning; 
intermediate – special inspections of the internal control system; 
physical inspection – special verification of the accuracy of inventory 
results; audit of reporting items – special audits of accounting accounts 
and reporting forms; final – completion of work, preparation of the 
report and the conclusion of audit. 

It should be noted that each audit firm develops its own vision of 
the audit stages. For example, the international auditing firm KPMG 
offers the following division: 1) actions before accepting the order; 
2) planning; 3) development of the inspection program; 4) conducting 
an inspection; 5) preparation of an inspection report [1, p. 12].

The purpose of the article is to study the audit procedures for fixed 
assets in the enterprise in modern conditions of market relations.

Presentation of the main material. Information support of audit 
procedures for fixed assets at the enterprise is divided into: legislative 
information; information directly related to the enterprise; information 
related to third parties; information related to the audit. 

The legislative basis for the audit of fixed assets at the enterprise 
is formed by laws and regulations governing accounting and auditing in 
Ukraine; activity of the enterprise, taxation system, international 
financial reporting standards, international auditing standards, 
regulations (standards) of accounting and reporting in Ukraine and more. 

The information related to the enterprise includes: charter, 
constituent documents; agreements with suppliers, buyers, other 
organizations; data on the structure of the enterprise, its economic 
activity, data on the system of accounting and internal control, financial 
reporting, accounting registers, primary documents, written explanations 
of officials, other materials. 
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Third party information includes inspection reports and other 
information from tax or other regulatory authorities; inspection reports 
and other materials of the internal economic control service; conclusion 
of the previous auditor; documents, letters, certificates received from 
third parties (banking institutions, suppliers, buyers, others); opinions 
of independent experts, etc.

Information related to the audit of fixed assets consists of: an order 
appointing a working audit team to verify the customer, internal audit 
standards; audit tests; technological audit cards; auditor’s working 
papers, audit opinion and proposals. 

When conducting an audit of fixed assets, the auditor on the basis 
of reliable, operational and timely information can form more effective 
management decisions. 

The audit of fixed assets in the enterprise is best considered in 
terms of three stages: initial, research stage, final. 

Consider the system of modeling the process of auditing fixed assets 
in the enterprise, as a set of individual models in terms of its stages. 

When modeling the initial stage of the audit of fixed assets in the 
enterprise, the auditor can use such models as: model of customer 
selection, model of assessment of accounting and internal economic 
control (internal audit), model of determining and assessing audit risk, 
model of planning and audit program of fixed assets at the enterprise. 

Modeling of the experimental stage of the audit of fixed assets 
includes: algorithms for checking business transactions on fixed assets, 
models of control moments, models of analysis of financial statements, 
models of developing working documents of the auditor on fixed assets 
at the enterprise. 

The models of the final stage of the audit of fixed assets include: 
models of evaluation of audit results, the model of development of the 
audit opinion, the model of development of proposals and recommendations 
of the auditor on fixed assets in the enterprise. 

The main tasks of the audit of fixed assets include: establishing the 
correctness of documentation and timely display in the accounting of 
transactions with fixed assets, their receipt, internal movement and 
disposal; checking the correctness of the calculation, timely display of 
depreciation of fixed assets; checking the feasibility of repairing fixed 
assets, control over the cost of major repairs, the correctness of their 
display; checking the correctness of the display in the accounting of 
financial results from the disposal of fixed assets; confirmation of the 
legality and correctness of the display on the accounts of accounting 
transactions with fixed assets [2, p. 101]. 

According to the type of audit, decisions are divided into those made 
by the internal auditor and those made by the external auditor. There 
is a difference between these decisions due to the much wider scope of 
internal audit and the functional tasks assigned to the internal auditor. 
There is also a difference in the information used during the audit by 
internal and external auditors.

It is also necessary to introduce a modern quality control system in 
the activities of internal audit departments, consisting of elements for 
which such quality control policies and procedures should be established, 
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which will help improve internal culture and staff understanding that 
quality is paramount in providing audit services. 

Consider the audit procedures for fixed assets of the enterprise: 
– checking the availability and safety of fixed assets; 
– verification of the establishment of a commission for the acceptance 

of fixed assets; 
– checking the execution of contracts of sale of fixed assets; 
– checking the design of contract price protocols; 
– checking the correctness of the display of the original value in 

the acts of acceptance and transfer of fixed assets; 
– verification of the correctness of the initial cost after the 

completion and retrofitting of facilities, reconstruction or partial 
liquidation of facilities; 

– assessment of the organization of synthetic and analytical 
accounting of fixed assets in the accounting department of the enterprise 
and the materially responsible persons in the places of operation of 
fixed assets; 

– inspection and assessment of the current procedure for accounting 
for the cost of repair of fixed assets; 

– verification of the results of the revaluation of fixed assets; 
– checking the results of the last inventory of fixed assets; 
– acquaintance with the procedure for maintaining the card index 

of fixed assets and inventory lists for specific financially responsible 
persons by the company’s accounting department; 

– checking the security of the company’s accounting with current 
regulations; 

–checking the display in the reporting of the availability of fixed 
assets; 

– checking the movement of fixed assets; 
– checking the correctness of the display in the accounting of 

contributions to the authorized capital; 
– checking the correctness of the valuation of fixed assets contributed 

to the authorized capital; 
– verification of the actual income as contributions of the founders 

to the authorized capital of fixed assets; 
– verification of the actual disposal of fixed assets as a result of 

settlements with the founders; 
– checking the display in the reporting of the movement of fixed 

assets; 
– checking the correctness of depreciation; 
– checking the correctness of the monthly depreciation of fixed 

assets for accounting and taxation purposes; 
– inspection of fixed assets, but which do not accrue depreciation; 
– inspection of fixed assets for which accelerated depreciation is 

accrued; 
– verification of documents on accrued depreciation of fixed assets, 

which are paid as a contribution to the authorized capital; 
– checking the period from which the depreciation of fixed assets 

begins and ends; 
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– checking the display in the reporting of accrued depreciation of 
fixed assets; 

– checking the correctness of taxation on fixed assets; 
– checking the correctness of value added tax calculations; 
– checking the correctness of income tax calculations; 
– checking the correctness of property tax calculations; 
– verification of the display in the reporting of all operations on 

the accounting of fixed assets. 
In order to improve the quality of audit procedures of fixed assets 

and the degree of reliability of information in enterprises, special 
departments are created to control the reliability and completeness of 
economic information in the enterprise. This can usually be the Internal 
Economic Control Department or the Internal Audit Department.

The effective application of audit procedures for property, plant 
and equipment depends on the approved audit plan, program and 
methodology. The methodology of audit is developed at the planning 
stage and is aimed at collecting audit evidence in order to analyze and 
implement measures to improve the efficiency of use and management 
of fixed assets in the enterprise. 

First, the auditor needs to determine the availability of all fixed 
assets declared in the documents and the reliability of the assessment 
of these objects of accounting. It is advisable for the auditor to check 
the results of the inventory in the accounting documents. 

The auditor needs to check the correctness of the documentation, 
the appropriateness and legality of the acquisition, completeness, 
correctness of assessment and timeliness of accounting for fixed assets 
received by the company. The auditor needs to check the accounting 
records for the accounting of fixed assets. Next, the auditor checks 
the acquisition of objects that were in operation in other organizations 
in terms of the feasibility of each operation, as well as the timeliness 
of receipt and completeness of accounting for such objects [3, p. 72]. 

Operations for posting received fixed assets in the form of 
contributions to the authorized capital should be checked separately. 
When transferring fixed assets as a contribution to the authorized 
capital, a documentary list of them must be provided with mandatory 
registration of the initial cost, depreciation and the transaction price 
at the time of transfer. 

Valuation of assets is a key factor that determines the available 
value of capital of the enterprise, its value as a property complex. That 
is why the correctness of accounting for fixed assets provides a single 
principle of their monetary value [4, p. 836]. 

To verify the correctness of the application of depreciation methods, 
as well as the timing of its accrual, the auditor checks the Order of 
the accounting policy of the company with the requirements of applicable 
law, and compares the accepted depreciation methods with those used 
by the company. 

The auditor verifys the disposal of property, plant and equipment. 
It is advisable to start the inspection with a check of the availability 
of contracts and acts of write-off of fixed assets, as well as a formal 
check of all mandatory details of documents. After checking the 
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documents, it is necessary to check the accounting records with the 
existing standard correspondence of the accounts of transactions for 
the sale of fixed assets. 

During the internal audit of fixed assets is carried out: analysis of 
the composition, structure and dynamics of fixed assets; analysis of 
the state and movement of fixed assets; analysis of the company’s fixed 
assets; analysis of the efficiency of the use of fixed assets; analysis of 
the use of machine time and equipment [3, p. 72]. 

Working documents of the internal audit department can be grouped 
as follows [5]: 

1) Documents related to the preparatory work (internal standards 
of auditors; regulations, orders; strategy and plan of internal audit). 

2) Documents aimed at collecting and confirming audit evidence 
(photocopies of primary documentation and accounting records; acts on 
the results of internal and external audits; forms of accounting and 
tax reporting). 

3) Documents required for current and further quality control of 
the internal audit unit: (auditors’ reports; documents formed upon 
receipt of audit evidence; documents related to determining the 
professional suitability of employees of the internal audit unit). 

When summarizing the results of the audit, the quality of the audit 
documentation is checked and its further systematization into archives 
is carried out in two main groups: permanent archives, current archives. 

Conclusions. The implementation of audit procedures for fixed assets 
involves a multi-criteria approach, when the criteria form a single system 
that allows to meet the requirements of the decision-making process 
during the audit of fixed assets and to form a rational and effective 
decision. The audit of fixed assets of the enterprise allows not only to 
influence the organization of the audit process, but also to optimize the 
structural and logical parts of the methodology of audit of fixed assets 
of the enterprise due to the use of modern information technology.
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ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мета статті полягає у визначенні особливостей цінової стратегії, що впливає 
на ефективність управління підприємством.

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

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена обґрунтуванням цінової 
політики підприємства, що формується в межах загальної стратегії підприємства 
та містить цінову стратегію і цінову тактику.

Висновки. Ціноутворення належить до одного з найбільш складних і 
відповідальних розділів управління. На теперішній час значна частина 
підприємців не повною мірою володіє знаннями складного механізму 
ціноутворення на товари й послуги. У результаті в процесі підприємницької 
діяльності допускають серйозні прорахунки при обґрунтуванні рівня цін, що 
позначається на кінцевих фінансових результатах, у деяких випадках призводить 
до суттєвих збитків, а іноді й банкрутства підприємства. 

Ключові слова: ціна, ціноутворення, стратегія, цінова стратегія, управління 
ціноутворенням, принципи ціноутворення.
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Pricing strategy in strategic enterprise management 

The purpose of the article is to determine the features of the pricing strategy 
that affects the effectiveness of enterprise management. 

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 substantiation of the 
pricing policy of the enterprise, which is formed within the general strategy of 
the enterprise and includes the pricing strategy and pricing tactics. The article 
defines that in general the company’s strategies are developed at four different 
organizational levels: corporate, business, functional and operational. It is 
determined that the pricing strategy should take into account the needs of 
consumers and ensure long-term satisfaction of these needs through the optimal 
combination of internal strategy of the enterprise and the parameters of the external 
environment in the long-term marketing strategy. It was found that the pricing 
policy is implemented through pricing strategies. The efficiency of the pricing 
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policy of enterprises is studied, which largely depends on the principles used during 
its formation. 

Conclusions. Pricing is one of the most complex and responsible sections of 
management. Currently, a significant number of entrepreneurs do not fully possess 
the theoretical and practical knowledge of the complex pricing mechanism for goods 
and services. As a result, in the process of entrepreneurial activity serious 
miscalculations are allowed in substantiating the price level, which affects the final 
financial results, in some cases leads to significant losses and sometimes to 
bankruptcy of the enterprise. 

Key words: price, pricing, strategy, pricing strategy, pricing management, pricing 
principles.
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Ценовая стратегия в стратегическом управлении предприятием

Цель статьи состоит в определении особенностей ценовой стратегии, влия-
ющей на эффективность управления предприятием. 

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 цено-
вой политики предприятия, которая формируется в рамках общей стратегии 
предприятия и включает ценовую стратегию и ценовую тактику. 

Выводы. Ценообразование относится к одному из наиболее сложных и 
ответственных разделов управления. В настоящее время значительная часть 
предпринимателей не в полной мере владеет знаниями сложного механизма 
ценообразования на товары и услуги. В результате в процессе предприниматель-
ской деятельности допускают серьезные просчеты при обосновании уровня цен, 
что сказывается на конечных финансовых результатах, в ряде случаев ведет к 
существенным убыткам, а иногда и банкротству предприятия. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, стратегия, ценовая стратегия, 
управление ценообразованием, принципы ценообразования.

Постановка проблеми. Сучасне підприємство є своєрідним орга-
нізмом, що проходить усі стадії життєвого циклу, тому в процесі 
управління його діяльністю виникає об’єктивна необхідність визна-
чити тенденції розвитку фінансового стану й розкрити перспективи 
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фінансових можливостей. Від якості вирішення цих питань залежить 
успіх підприємства на всіх етапах його життєвого циклу. Для забез-
печення ефективного вирішення окреслених питань і застосовують 
стратегічне управління підприємством.

Підприємство самостійно встановлює ціни на свій товар, спира-
ючись на власну цінову стратегію і досвід. Суть цінової стратегії 
полягає у встановленні на товари підприємства таких цін і вмінні 
варіювати ними залежно від попиту на ринку, щоб опанувати його 
певну частину, забезпечити намічений обсяг прибутку й вирішувати 
інші стратегічні й оперативні завдання підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Надзвичайна важливість 
практичних і теоретичних аспектів дослідження цінової стратегії 
підприємства зумовлює постійний інтерес до цієї сфери вітчизняних 
і зарубіжних науковців. Проблема сучасної цінової стратегії є пред-
метом численних досліджень, які відображають різні її аспекти. 
Зокрема, питання розвитку процесу ціноутворення порушено в пра-
цях учених: А. Сміта [8], Д. Рікардо, К. Маркса [7], А. Маршалла, 
Дж. М. Кейнса, Дж. К. Гелбрейта, С. Гаркавенка [2], Г. Філіна [3], 
І. Ансоффа [4], Ф. Котлера [5], І. Ліпсіца [6], В. Тарасевича [9], 
Р. Фатхудінова [10] й ін.

Мета статті полягає у визначенні особливостей цінової стратегії, 
що впливає на ефективність управління підприємством, з урахуван-
ням теоретичного й практичного досвіду з цього питання.

Виклад основного матеріалу. Слово стратегія з’явилося ще в 
давнину і походить від грецького «strategia» – мистецтво або наука 
бути полководцем. Вийшовши за межі військового лексикону, воно 
стало позначати вживання довгострокових заходів або підходу. Уві-
йшло це поняття і в лексику ділового управління.

Термін стратегія почали використовувати в економічній літера-
турі в 1950-х роках, коли проблема реакції на несподівані зміни в 
зовнішньому середовищі набула більшої актуальності. Теорія стра-
тегічного управління формувалася з 1960-х років, тож на сьогодні 
у цій галузі накопичено значний теоретичний і практичний досвід. 

Сучасні дослідники економічної ділової стратегії в загальному її 
визначенні мають спільну думку, хоча окремі складові трактують 
по-своєму. Наприклад, Ігор Ансофф, один з «родоначальників» стра-
тегічного планування і управління, вказує, що «стратегія є набором 
правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй 
діяльності» [4, 27]. На думку Р. А. Фатхутдінова, «стратегія – про-
грама, план, генеральний курс суб’єкта управління з досягнення 
стратегічних цілей у будь-якій сфері діяльності». По суті, це процес 
конкуренції фірми на ринку [10, 7].  

Отже, стратегія – це найбільш раціональна система загальних 
правил, принципів, прийомів і моделей дій, спрямована на досяг-
нення основних довгострокових цілей розвитку організації в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища.

У науковій літературі питанню ціни та ціноутворення присвяче-
но значну увагу, оскільки це дуже важливі економічні категорії для 
підприємств. Карл Маркс вважав, що ціна – це грошове вираження 
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вартості товару (або виконуваних робіт, послуг), оскільки вартість 
будь-якого товару становить основу ціни [7, 70].

Цікаво ринкову ціну охарактеризував Адам Сміт: «Ринкова ціна 
кожного окремого товару визначається відношенням між кількістю 
його, фактично доставленою на ринок, і попитом на нього з боку 
тих, хто готовий сплатити його природну ціну або повну вартість 
ренти, заробітної плати і прибутку, які належить сплатити для того, 
щоб товар був доставлений на ринок» [8, 26].

У Законі України «Про ціни і ціноутворення» ціну трактовано 
як «виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару» [1].

Отже, ціна є сумою грошей, яку споживач платить за продукт, 
або сумою цінностей, які споживачі обмінюють на переваги володін-
ня продуктом чи послугою або їх використання.

Цінова стратегія має важливе значення, оскільки вона служить 
сполучною ланкою між фірмою і її клієнтами [2, 102]. Розглянемо 
деякі підходи науковців до трактування цього поняття. І. В. Ліпсіц 
цінову стратегію характеризує як «набір методів, за допомогою яких 
можна реалізувати на практиці цінову політику підприємства» [6, 
19]. Науковець В. М. Тарасевич вважає, що «стратегія політики цін 
розглядається як конкретні рішення, які приймають щодо встанов-
лення ціни» [9, 30]. Т. Нейгл і Дж. Хоган стверджують, що «комп-
лексна цінова стратегія складається з декількох пластів, що створює 
основу для встановлення ціни, яка зводить до мінімуму ризик збит-
ків і максимізує прибуток у довгостроковій перспективі» [11, 15]. 
На думку С. С. Гаркавенко, цінова стратегія – це «стратегічна лінія 
(план) фірми у сфері ціноутворення з орієнтацією на досягнення 
стратегічних цілей» [2, 227].

Стратегія ціноутворення є важливим складовим елементом за-
гальної системи управлінням підприємством. Вона виражається у 
встановленні на товар такої ціни й умінні варіювати нею так, щоб 
займати або утримувати певну частину ринку та вирішувати страте-
гічні і тактичні завдання. Ціна – це інструмент, за допомогою яко-
го підприємство максимізує свій прибуток. Цінова стратегія полягає 
в реалізації низці етапів: 

– поставка завдань ціноутворення; 
– визначення попиту; 
– оцінка витрат; 
– аналіз цін і витрат конкурентів; 
– вибір методу ціноутворення; 
– встановлення залишкової вартості. 
На формування ціни впливають інституційні умови, фактори по-

питу, конкурентні умови формування ціни, витрати виробництва, 
канали просування і реалізації продукції.

Отже, цінова стратегія є організаційним планом встановлення та 
управління цінами для того, щоб конкурувати на ринку й досягати 
поставлених цілей і завдань.

Метою цінової стратегії є перелік дій, які компанія має реалізу-
вати, щоб досягти своїх довгострокових цілей. Цінова стратегія по-
требує попереджувального управління поведінкою клієнта, а не про-
сто адаптацію до неї [2, 17]. Вона не може працювати без урахуван-
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ня інших стратегій у компанії. Так само й інші стратегії в компанії 
не можуть ефективно працювати без продуманої цінової стратегії.

Дійсно, з одного боку, прийняття цінових рішень залежить від 
початкових параметрів інших стратегій, а з іншого – від ціни, що 
має значний вплив на основні показники результатів діяльності під-
приємства і є найважливішою умовою побудови практично всіх 
складових елементів загальної стратегії розвитку фірми.

Цінова стратегія повинна враховувати потреби споживачів і за-
безпечувати тривале задоволення цих потреб шляхом оптимальної 
комбінації внутрішньої стратегії підприємства та параметрів зовніш-
нього середовища в межах довгострокової маркетингової стратегії. 
Часто вибрані стратегії ціноутворення є невдалими для підприємства, 
оскільки кожна організація потребує ретельного внутрішнього та 
ринкового аналізу, підбору найефективнішої цінової стратегії, що 
базується не на інтуїтивних висновках, а на ретельних маркетинго-
вих дослідженнях.

На вибір певної стратегії впливають такі чинники:
– дослідження витрат підприємства на виробництво товару;
– визначення попиту на товар та еластичності цього попиту;
– характеристика споживачів певного ринку стосовно цього то-

вару;
– аналіз цін і товарів конкурентів;
– мета і завдання фірми;
– позиція підприємства на ринку – лідирування чи слідування;
– категорія споживання, до якої належить товар.
З урахуванням факторів впливу і відповідно до цілей підприєм-

ство може вибрати найбільш оптимальну для нього стратегію ціно-
утворення.

Загалом стратегії підприємства розробляють на чотирьох різних 
організаційних рівнях: корпоративному, діловому, функціональному 
та операційному (рис. 1). Між суміжними рівнями стратегій існує 
двосторонній зв’язок. Стратегія, розроблена на більш низькому рів-
ні, є складовою частиною стратегії, яку розробляють на більш висо-
кому рівні. При цьому цілі на кожному рівні взаємопов’язані.

Корпоративна (загальна) стратегія

Ділова стратегія (бізнес-стратегія)

Функціональна стратегія

Операційна стратегія

Рис. 1. Ієрархічна структура стратегій організації

Джерело: розробка авторів на основі [5, 116].
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Найбільш тісно цінова стратегія пов’язана зі стратегією марке-
тингу загалом та окремими її елементами. Запланований рівень цін 
багато в чому впливає на вибір оптимальних інструментів маркетин-
гового комплексу: політики товару, просування і поширення. Водно-
час ці інструменти самі впливають як на вибір оптимальної цінової 
стратегії, так і на успіх її реалізації. Унаслідок цього можливість 
досягнення поставлених перед фірмою цілей (певного рівня продажів, 
прибутку тощо) залежить від ефективності маркетингового комплек-
су загалом, тому всі його складові повинні бути чітко скоординовані.

Ми дотримуємося думки, що цінова політика підприємства фор-
мується в межах загальної стратегії підприємства й включає цінову 
стратегію і цінову тактику. «Цінова політика – це мистецтво управ-
ління цінами й ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари 
(послуги) такі ціни й так варіювати ними залежно від положення 
товару на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті» [2,  5]. Ціно-
ва стратегія – це «набір правил для прийняття цінових рішень, що 
забезпечують реалізацію цінової політики» [4]. Цінова політика під-
приємства як сукупність методів зміни цін передбачає управління 
системою цін підприємства в довгостроковому періоді та в кожний 
поточний момент часу, тобто має стратегічні і тактичні аспекти 
управління [3, 146]. Отже, цінову політику реалізують через цінові 
стратегії. Місце цінової стратегії в системі стратегічного управління 
підприємством продемонстровано на рис. 2.

Рис. 2. Місце цінової стратегії в стратегії підприємства

Джерело: розробка авторів на основі [3, 144].

Тобто підприємство завжди повинно координувати свої цінові 
рішення із загальними цілями підприємства, які визначені його 
стратегією на ринку, і враховувати, що цінова стратегія входить до 
загальної маркетингової стратегії підприємства як елемент збутової 
діяльності.

Ефективність цінової політики підприємств залежить від прин-
ципів, які використовують під час її формування:

1. Цілі цінової політики повинні відповідати цілям стратегічного 
економічного розвитку й цілям маркетингової стратегії. Цінова по-

Стратегія розвитку підприємства

Цінова політика

Цінова стратегія Цінова тактика

Маркетингова стратегія 
(збутова стратегія)
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літика має бути активною лише за наявності умов, що допускають 
цінову активність. Насамперед, це диференційованість товару і від-
сутність великої кількості конкурентів.

2. Цінова політика має бути гнучкою, тобто ціни потрібно швид-
ко коригувати відповідно до кон’юнктури ринку. Це особливо важ-
ливо, тому що в разі зміни запитів ринку найлегше змінити не ви-
робництво, а ціну.

3. Цінова політика пов’язана з якістю товару та рівнем збутово-
го сервісу. Розмір цін повинен враховувати і якість товару, і додат-
кові витрати на якісний збут. Покупець має сприймати розмір ціни 
як такий, що відповідає заявленим властивостям товару.

4. Ціна повинна бути для підприємства дієвим інструментом у 
конкурентній боротьбі на ринку, але водночас потрібно обережно 
ставитися до можливості порушення ринкової рівноваги, результатом 
чого може стати втрата частини ринку [3, 146].

Дотримання цих принципів дає змогу істотно зміцнити конкурен-
тоспроможність підприємства.

Висновки. В умовах зміни парадигм еволюційного розвитку сус-
пільства з індустріального на постіндустріальне основним чинником 
конкурентоспроможності підприємств стає здатність вибудовувати 
організаційно-управлінську систему так, щоб вона давала змогу з 
високим ступенем вірогідності прогнозувати зміни, що відбуваються 
на ринку, у структурі потреб цільових споживачів і з урахуванням 
цього формувати напрями стратегічного розвитку. В умовах ринку, 
що розвивається, економічних і фінансових успіхів можуть досягти 
лише ті підприємства, які здатні формувати й реалізовувати на кон-
кретному організаційному рівні стратегії соціально-економічного 
розвитку в довгостроковому періоді часу.

Ціноутворення належить до одного з найбільш складних і відпо-
відальних розділів управління. На теперішній час значна частина 
підприємців не повною мірою володіє знаннями складного механізму 
ціноутворення на товари й послуги. У результаті в процесі підпри-
ємницької діяльності допускають серйозні прорахунки при обґрун-
туванні рівня цін, що позначається на кінцевих фінансових резуль-
татах, часом призводить до суттєвих збитків, а іноді й до банкрутства 
підприємства. Вітчизняні вчені не приділяють достатньої уваги пи-
танням, які цінові рішення підприємство має прийняти в довгостро-
ковому періоді та як вирішувати проблемні питання в короткостро-
ковому, концентруючись на загальнотеоретичних питаннях ціноут-
ворення і методах розрахунку цін. При тому немає абсолютної 
узгодженості щодо змістового наповнення основних понять, що однак 
не заважає проводити дослідження окремих аспектів проблеми. 
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Метою статті є встановити, як екскурсії впливають на вивчення спецпред-
метів при підготовці молодших бакалаврів у коледжах. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні освітнього процесу шляхом 
активного впровадження в нього екскурсій, відповідно до розвитку нових тех-
нологій і змін форм навчання. Аргументовано необхідність створення віртуаль-
них екскурсій для вивчення спецпредметів здобувачами-обліковцями. 

Висновки. Ознайомлення з різними видами підприємницької діяльності на 
екскурсіях сприяє формуванню різнобічно розвиненого фахівця, із широким 
світоглядом і стійкою мотивацією. Це актуалізує потребу в знаходженні нових 
форм співпраці закладів освіти та роботодавців. Такі форми передбачають про-
єкти з розвитку дуальної освіти, співпрацю закладів освіти й новостворених 
об’єднаних територіальних громад, практичні модулі (тобто окремі години для 
екскурсій) у навчальних програмах. 

Ключові слова: екскурсія, онлайн-екскурсія, ефективність навчання, форма 
проведення заняття, практичний модуль.
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Excursion as an effective way of conducting classes 

The relevance of this work is in the fact that excursions play an important 
functional role in meeting human recreational needs: spiritual, aesthetic, 
informational. They allow us to model human activities related to knowledge of the 
world around us. A young specialist of the modern age should be a well-developed 
person demonstrating creative thinking and a non-standard innovative approach to 
solving business problems. Therefore, it is important for a student not only to 
master specialized knowledge but also to have a broad outlook. Thus, an excursion 
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to a factory, a plant, or another business object may contain many facts about 
history, geography, cultural studies, and other social sciences and humanities.

Familiarity with different types of business activities contributes to the 
formation of a diverse specialist with a broad outlook and strong motivational 
characteristics. Excursions help to concretize previously acquired knowledge and 
give new ones, develop the ability to understand social phenomena and processes, 
increase interest in what is being studied and cause certain sensory impressions.

The aim of the work is to investigate how excursions of all existing types affect 
and can influence the study of special subjects in the preparation of junior bachelors 
in colleges. 

The scientific novelty of the work is to improve the efficiency of excursions, the 
development of new types of excursions simultaneously with the development of new 
technologies and forms of learning. The article proves the necessity to create virtual 
excursions to study special subjects for students of accounting.

Young people who plan to pursue a professional career in a few years have a 
desire to learn how the work process takes place “from within”. What are the 
advantages of visiting businesses?

Familiarity with production. It seems to be impossible to be a good accountant 
without the knowledge of what your company is doing. After all, how can one 
calculate sales if one has no idea about the algorithm and timing of production?

Consultations of specialists in enterprise management. Business is an 
inexhaustible field of practice and it is impossible to list a number of tricks and 
useful tips and techniques of learning that use a description of real economic, 
social, and business situations that students will not read about in books.

Communication with staff. It is difficult to become a good manager for someone 
who is not familiar with all the specifics of the performer. Therefore, when visiting 
enterprises, students can not only observe the work process, but also get the right 
to ask staff some questions.

Studying safety rules. True professionals are aware of the importance of safety 
rules, strict adherence to which can prevent equipment malfunctions and industrial 
injuries. During the excursions to the production sites, the basics of safety rules 
are explained to students, which is a great contribution to the formation of the 
technological and corporate culture of the future specialist.

Familiarity with the requirements of future employers. During such excursions 
and field trips, students can learn the rules of employment and current market 
demands of employers, as well as get the opportunity to find a job without the 
services of recruitment agencies.

An important tool of modern education is virtual interactive tours and excursions, 
which replace traditional teaching methods. In recent years, virtual tours have become 
increasingly in demand. Considering a virtual excursion in terms of acquaintance 
with the work of specialists in accounting and taxation, it may be thought of as an 
incomparable experience to observe a specialist in his or her workplace, a specialist 
who gives explanations and shows the details of their work without being distracted 
by other problems. Components of this type of excursion can be video, audio files, 
animation. The materials of such an excursion could include terms and definitions, 
showing what methods and means the accountant uses in their work, and so on.

Keywords: excursion, online excursion, learning effectiveness, teaching forms, 
practical module. 

Прасол Любовь Викторовна
преподаватель первой категории учетно-экономических дисциплин,
Обособленное структурное подразделение 
«Профессиональный колледж пищевых технологий и предпринимательства 
Днепровского технического университета»

Экскурсия как эффективный способ проведения занятий

Цель статьи – установить, как экскурсии влияют на изучение спецпредметов 
при подготовке младших бакалавров в колледжах. Научная новизна работы 
заключается в усовершенствовании образовательного процесса путем активного 
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внедрения в него экскурсий, в соответствии с развитием новых технологий и 
изменениями форм обучения. Аргументирована необходимость создания 
виртуальных экскурсий для изучения спецпредметов соискателями-учетчиками. 

Выводы. Ознакомление с разными видами предпринимательской деятельнос-
ти на экскурсиях способствует формированию разносторонне развитого специа-
листа, с широким мировоззрением и устойчивой мотивацией. Это актуализиру-
ет потребность в нахождении новых форм сотрудничества учебных заведений и 
работодателей. Такие формы предусматривают проекты по развитию дуального 
образования, сотрудничество учебных заведений и объединенных территориальных 
общин, практические модули (т.е. отдельные часы для экскурсий) в учебных 
программах. 

Ключевые слова: экскурсия, онлайн-экскурсия, эффективность обучения, 
форма проведения занятия, практический модуль.

Постановка проблеми. Як зацікавити здобувачів навчанням? Як 
стимулювати їх опановувати нові знання зі своєї майбутньої про-
фесії? Ці питання були й будуть актуальними завжди. 

До коледжу приходять підлітки після закінчення 9 класів загаль-
ної середньої школи. Що вони можуть знати про професію бухгал-
тера? Тільки те, що дізналися від батьків або на заходах з профорі-
єнтації. Тому викладачі зі спецпредметів мають не лише вміти ви-
кладати свою дисципліну, а й зацікавити професією.

Екскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні 
рекреаційних потреб людини: духовних, естетичних, інформаційних. 
Вони дають змогу моделювати діяльність людини, пов’язану з піз-
нанням навколишнього світу. Молодий фахівець сучасного зразка 
повинен бути всебічно розвиненою особистістю, з креативним мис-
ленням і нестандартним раціоналізаторським підходом до вирішення 
бізнес-завдань. Тому для студента важливо не тільки набути вузько-
спеціалізовані знання, а й мати широкий кругозір. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аргументовано необхід-
ність створювати віртуальні екскурсії для вивчення спецпредметів 
здобувачами-обліковцями. Подібну проблематику з різних аспектів 
розглядали такі дослідники, як: І. В. Голік, А. В. Олійник, О. О. По-
дліняєва, С. М. Одосій та ін. Саме екскурсія заводом, фабрикою чи 
іншим бізнес-об’єктом збагачує знання фактами з історії, географії, 
культурології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Наукова новизна статті полягає в пропозиціях з удосконалення 
освітнього процесу шляхом проведення екскурсій, відповідно до роз-
витку нових технологій і форм навчання. 

Метою роботи є дослідити, як екскурсії впливають на вивчення 
спецпредметів при підготовці молодших бакалаврів у коледжах. Го-
ловна дидактична мета екскурсій – формувати нові знання в студен-
тів шляхом залучення їх до спостереження за соціальними, вироб-
ничими об’єктами і явищами, стимулювання дослідницької діяль-
ності: аналізу й порівняння властивостей об’єктів, явищ, їх 
закономірностей з метою узагальнення інформації, пізнання навко-
лишнього світу. 

Виклад основного матеріалу. Знайомство з різними видами під-
приємницької діяльності сприяє формуванню фахівця із широким 
кругозором і стійкою мотивацією. Екскурсії допомагають конкрети-
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зувати раніше набуті знання і дати нові, розвивають вміння розумі-
ти суспільні явища та бізнес-процеси, посилюють інтерес до пред-
мета вивчення і викликають певні чуттєві враження.

Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи. Вона, 
як зазначає Н. П. Волкова, відкриває можливості для комплексного 
використання методів навчання, збагачує студентів знаннями, допо-
магає усвідомити практичну значимість теоретичного досвіду, спри-
яє ознайомленню з досягненнями суспільства в різних галузях, є 
ефективним засобом виховання [1, с. 113].

Г. М. Коджаспірова констатує, що в процесі теоретичного навчан-
ня, крім уроків, використовують практикуми, екскурсії, заняття 
семінарського типу, навчальні конференції, домашню роботу, додат-
кові заняття. Екскурсію дослідниця визначає як «форму організації 
навчання, яка дозволяє проводити спостереження, а також вивчення 
різних предметів, явищ і процесів в природних умовах» [3]. 

Авторка наголошує на відмінності екскурсії від звичайного уроку: 
«Відмінність від уроку: проводиться поза класом, не має чіткого 
розмежування в часі, може проводити не вчитель, склад учнів може 
відрізнятися від складу класу». Г. М. Коджаспірова у підручнику 
класифікує екскурсії так: 

1) за місцем у навчальному процесі: вступні, поточні, узагальню-
вальні;

2) за змістом: предметні, комплексні;
3) за місцем проведення: природознавчі, виробничі, історичні, куль-

турологічні [3].
Ознайомча екскурсія як форма профорієнтаційної роботи дає 

можливість молоді безпосередньо ознайомитися з професією в реаль-
них умовах, отримати інформацію з першоджерел, поспілкуватись 
із професіоналами своєї справи. Результатом цього може стати як 
вибір професії, так і підвищення мотивації студентів формувати 
спеціальні знання, уміння та навички. Метою вступної екскурсії буде 
усвідомлення змісту базових понять, формування образних уявлень 
про фах, ознайомлення з фактами, суть яких буде розкрита, роз-
ширена та поглиблена на наступних лекціях.

У навчальному виданні також зазначено, що екскурсія «в освіт-
ньо-розвивальному плані … сприяє накопиченню школярами науко-
вих, життєвих фактів, збагачує зоровими образами зміст навчально-
го процесу, навчає вмінню помічати, бачити окремий факт, подро-
бицю, деталь, їх місце в загальній системі взаємодіючих явищ і 
сприяє розвитку спостережливості, емпіричного мислення, пам’яті. 
Екскурсія виховує допитливість, уважність, візуальну культуру, 
морально-естетичне ставлення до дійсності» [3]. На екскурсії засто-
совують методи навчання, які залежать від поставленої мети: вступ 
до теми, формування нових знань чи закріплення вже наявних. 

З власного досвіду зазначу, що вступні екскурсії перед вивченням 
певних предметів спонукають здобувачів набувати новий досвід. На-
приклад, після того, як група майбутніх фахівців з обліку й опо-
даткування відвідала міський відділ статистики, зустрілася з керів-
ництвом, прослухала лекцію про принципи роботи та функції відді-
лу, потримала в руках документи, з якими працюють спеціалісти 
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відділу, успішність засвоєння знань значно зросла – дітей предмет 
зацікавив. На підтвердження наведемо приклад: на практичній ро-
боті студентам було запропоновано з кількох варіантів задач вибра-
ти одну й розв’язати її. Уся група виконала завдання всіх варіантів, 
пояснивши це тим, що задачі перегукувалися з роботою відділу 
статистики, тому були цікаві для вирішення. Крім того, після від-
відин певних місць здобувачі діляться враженнями від побаченого, 
що збагачує їхній не лише інтелектуальний, але й емоційний досвід. 

Викладач має добре підготувати екскурсію, мати чітке уявлення 
про місце, де буде проходити захід, з ким із фахівців потрібно по-
спілкуватися, продумати коло питань для аналізу. Зміст, організація 
і методика навчання екскурсантів має базуватися на дидактичних 
принципах, зокрема: ідейність, системність, доступність, зв’язок із 
життям, переконливість, наочність. Наведемо приклад з досвіду: на 
початку вивчення предмету «Податковий облік» група здобувачів 
відвідала міську податкову службу. Спеціаліст з відділу зв’язків з 
громадськістю провів невеличку екскурсію, а потім поспілкувався зі 
студентами. Податківець на зустрічі не просто поговорив про подат-
ки (досить професійно, зацікавивши юну аудиторію), а ще й потішив, 
показавши анімаційний фільм про податки. У подальшому увага 
групи до вивчення цього предмету була постійною.

Якщо викладач має визначені цілі, а перед екскурсантами по-
ставлені чіткі завдання, тоді екскурсія буде ефективною. Метою 
викладача повинно бути те, щоб студенти ретельно осмислили й за-
своїли матеріал, який вивчають. Успіх проведення екскурсії визна-
чає її підготовка: здобувачі попередньо дізнаються про об’єкт, їх 
ознайомлюють з планом проведення екскурсії, окреслюють пізна-
вальні завдання в ході екскурсії, маршрут і порядок руху, проводять 
інструктаж з техніки безпеки. Другий етап реалізується у формі 
розповіді, пояснення, дискусії з паралельною демонстрацією дослі-
джуваних об’єктів. Молодим людям, які планують уже за кілька 
років провадити професійну діяльність, притаманне прагнення ді-
знатися про робочий процес «ізсередини». У чому ж полягають по-
зитивні сторони відвідування підприємств? 

Знайомство з виробництвом. Неможливо стати гарним обліковцем, 
якщо не знаєш, чим твоя компанія займається. Адже яким чином 
можна розраховувати обсяги продажів, якщо не маєш уявлення про 
алгоритм і терміни виготовлення продукції? Потрібно також добре 
знати й розуміти, як і для чого ведуть облік oбcягy гoтoвoї пpoдyкції, 
витpaт cиpoвини, мaтepіaлів, пaливa, eнepгії, cпoживaних y 
виpoбництві.

Консультації спеціалістів з менеджменту підприємства. Бізнес є 
невичерпною сферою для практичної реалізації, і неможливо дізна-
тися всі корисні поради, щоб досягнути успіху, лише з книжок. 
Спілкування з досвідченими співробітниками компанії може дати 
відповіді на питання практичного характеру, пов’язані з організаці-
єю виробництва, об’ємом закупівель, роботою з персоналом, марке-
тинговою стратегією тощо. 

Спілкування з робочим персоналом. Складно стати гарним управ-
лінцем тому, хто не знайомий з усією специфікою роботи виконавця. 
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Під час відвідування підприємств студенти можуть не лише спосте-
рігати за робочим процесом, але й ставити питання персоналу (якщо 
це не порушує правила техніки безпеки). Робота біля верстата, дис-
петчерські команди, пакування продукції, передача замовлень ви-
конавцеві – усе це потрібно робити оперативно та якісно. Тому під 
час екскурсії заводом або іншим підприємством здобувачі мають 
зрозуміти не тільки умови процесу виробництва, але й базові прин-
ципи підбору персоналу. 

Вивчення правил техніки безпеки. Багато хто сприймає інструк-
цію з правил техніки безпеки як формальність: підписали її – і за-
були. Однак справжні професіонали усвідомлюють важливість правил 
техніки безпеки, суворе виконання яких може запобігти несправнос-
ті обладнання та виробничим травмам. Під час екскурсій на вироб-
ництво студентам роз’яснюють правила безпечного на ньому пере-
бування, що сприяє формуванню технологічно-корпоративної куль-
тури майбутнього фахівця.

Знайомство з вимогами майбутніх роботодавців. Під час вироб-
ничих екскурсій здобувачі можуть дізнатися про правила прийому 
на роботу й актуальні запити ринку роботодавців, а також знайти 
роботу без послуг агентств з підбору персоналу. Знайомство з різни-
ми видами підприємницької діяльності сприяє формуванню різно-
бічно розвиненого фахівця, із широким кругозором та стійкою мо-
тивацією. Як експеримент потрібно запровадити в освітні програми 
практичний модуль, що буде передбачати години для екскурсій. На 
відміну від практики, де задіяний один студент, на практичному 
модулі ознайомитися з роботою підприємства зможе ціла група.

Н. Островерхова вказує, що метою навчальних екскурсій, неза-
лежно від їх типу та структури, є спостереження за реальними про-
цесами, що відбуваються в процесі виробництва та виробничих від-
носин, використання набутих знань на практиці. Екскурсії – один 
з найдієвіших методів організації навчальної діяльності, тому вони 
мають стати обов’язковою складовою освітнього процесу. Екскурсії 
передбачають створення умов для наближення змісту навчальних 
предметів до реального життя, спостереження та дослідження сту-
дентами явищ і процесів виробництва, розширення світогляду здо-
бувачів, формування в них життєво необхідних компетенцій, поси-
лення практичної та професійно орієнтованої спрямованості навчан-
ня. Студенти в процесі екскурсії сприймають об’єкти, пізнають їх 
теоретичну та практичну значущість. Це розвиває їхню уяву, кон-
кретне й образне мислення. «Під час екскурсії найбільш повно реа-
лізуються дидактичні принципи єдності конкретного та абстрактно-
го зв’язку теорії із практикою, навчання із життям, свідомості та 
активності. Екскурсія має великі можливості для реалізації між-
предметних зв’язків, що сприяє формуванню в учнів системних 
знань, умінь і навичок задля провадження розумової та практичної 
діяльності. Обов’язковим компонентом навчальної екскурсії є пере-
вірка досягнень її мети та результатів» [4].

Крім того, відзначимо ще один аспект, що виникає при підготов-
ці спеціалістів з обліку й оподаткування. У здобувачів практика на 
підприємствах триває один місяць, і студентів неохоче беруть на 
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практику. Бухгалтер підприємства або фірми через завантаженість 
на роботі не може приділяти студентові багато уваги. Переважно 
здобувачі лише ознайомлюються з роботою бухгалтера. Тому вважа-
ємо, що екскурсії ще й дають змогу подивитися, як організована 
робота на підприємстві на різних його рівнях. 

Зараз пропонують нові форми спілкування між роботодавцями та 
закладами освіти: це й дуальна освіта (правда, поки що один пілот-
ний проєкт для шести областей і тільки для технічних спеціальнос-
тей), і співпраця між новоствореними об’єднаними територіальними 
громадами. (У громадах, як правило, не вистачає фахівців, а молодь 
неохоче залишається в селах, де немає роботи). Прикладом може 
бути договір між Дніпровським національним університетом імені 
Олеся Гончара й однією із ОТГ Дніпропетровської області. 

Потрібно знаходити такі форми навчання, які влаштовували б й 
освітян, і роботодавців. Розповімо про один експеримент, який по-
чинався з ознайомчої екскурсії. Ми домовилися з міським управлін-
ням держказначейства, що приведемо групу студентів на ознайомчу 
екскурсію в межах вивчення предмету «Казначейська справа». Здо-
бувачів зустріли декілька спеціалістів з різних напрямів. Дітям усе 
було цікаво, вони ставили запитання й з інших предметів («Облік у 
бюджетних установах», «Інформаційні технології» тощо). У підсум-
ку студенти дуже просили прийти до освітнього закладу фахівця з 
ІТ-технологій. 

Разом з керівництвом казначейства вирішили провести майстер-
клас з ознайомлення з програмою «СДО «Клієнт Казначейства – Каз-
начейство»». Запросили спеціаліста, він приніс пробні версії про-
грами. Студенти під його керівництвом створили кожен свою «орга-
нізацію» й почали активно працювати з програмою. На наше 
запрошення фахівець приходив ще декілька разів і відповідав на 
запитання студентів (вони перед цим занотовували проблеми, які 
виникали в них при роботі зі «своїми організаціями»). Частину цих 
питань розглядали на практичних заняттях з «Інформаційних систем 
і технологій в обліку» та «Казначейської справи», а решту опанову-
вали самостійно. 

У результаті група досить вільно орієнтувалась у роботі з про-
грамою, а також з дисциплін, пов’язаних з роботою казначейства 
(привіт, бінарні уроки!). Це відбилося на результатах сесії з пере-
рахованих вище дисциплін. А після закінчення навчання декілька 
студентів змогли майже відразу знайти роботу в бюджетних устано-
вах міста (дитячі садочки та лікарня). Тобто в результаті цього екс-
перименту ми прийшли до висновку, що навчальну екскурсію мож-
на використати як основу для бінарних уроків зі спецдисциплін 
(«Казначейська справа», «Облік і звітність у бюджетних установах» 
та «Інформаційні системи і технології в обліку»), а також для фор-
мування практичних навичок з фаху. 

Зауважимо, що на перебіг освітнього процесу значно вплинули 
карантинні обмеження останніх років. Тож якщо спеціалісти з різних 
галузей створюють онлайн-екскурсії для школярів і студентів із цілої 
низки навчальних дисциплін, то, вважаємо, варто організовувати 
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онлайн-екскурсії і зі спецпредметів для обліковців, щоб молода лю-
дина бачила як працюють спеціалісти з обраної нею професії.

Важливим інструментом сучасної освіти є віртуальні інтерактив-
ні екскурсії, які приходять на зміну традиційним методам навчання. 
За останні роки вони стають усе більш популярними. Так, наприклад, 
О. О. Подліняєва, аналізуючи освітні можливості таких екскурсій, 
підсумовує, що «вони передбачають створення умов для наближення 
змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та 
дослідження учнями явищ і процесів життєдіяльності суспільства, 
розширення світогляду школярів, формування в них життєво необ-
хідних компетенцій, посилення практичної та професійно орієнтова-
ної спрямованості навчально-виховного процесу» [5]. Отже, віртуаль-
на екскурсія стає інформаційним полем, де транслюють певну інфор-
мацію з наступним самоаналізом знань і вчинків, їх значень та меж 
на будь-якому занятті з будь-якого предмету. 

Віртуальна екскурсія – це організаційна форма навчання, що 
відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням ре-
альних об’єктів з метою створення умов для самоспостереження, 
збору фактів тощо. Перевагами її є доступність, можливість повтор-
ного перегляду, наочність та ін. 

Для майбутніх фахівців з обліку та оподаткування віртуальна 
екскурсія – це незрівнянний досвід побачити на робочому місці спе-
ціаліста, який розкриває деталі своєї діяльності, не відволікаючись 
на інші проблеми, і всю свою увагу приділяє студентові, який ди-
виться цю екскурсію. Складовими такої екскурсії можуть бути відео, 
звукові файли, анімація. У такі матеріали можна включати пояс-
нення термінів, розкриття методів і засобів, якими користується 
обліковець у своїй роботі, тощо. Зараз в інтернет-просторі багато 
відеороликів для спеціалістів технічних спеціальностей (наприклад, 
як відремонтувати електродвигун (покроково), пральну машину 
тощо). Нас жаль, для обліковців немає хоча б первісної віртуальної 
екскурсії зі вступу в спеціальність. 

Н. А. Клєвцєвич пише: «Працевлаштування випускників останнім 
часом стає завданням, яке все складніше вирішувати як для молод-
ших бакалаврів, так і для ВНЗ. Працедавці наймають на роботу 
спеціалістів, що мають досвід роботи мінімум три роки, і практично 
не зацікавлені брати на роботу випускника, який щойно отримав 
диплом» [2, с. 86]. Це актуалізує завдання зробити освітній процес 
максимально ефективним, чому сприяють, зокрема, екскурсії. 

Підсумовуючи все сказане вище, зробимо такі висновки. Відпо-
відно до нормативних документів навчальні екскурсії є обов’язковими 
та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони пе-
редбачають створення умов для наближення змісту навчальних пред-
метів до реального життя, спостереження та дослідження студентами 
явищ і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогля-
ду здобувачів, формування в них життєво необхідних компетенцій, 
посилення практичної та професійно орієнтованої спрямованості на-
вчально-виховного процесу. 

У межах освітнього простору екскурсія може стати одним з най-
цікавіших методів організації навчальної діяльності, що дає змогу 
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відійти від стереотипного сприйняття екскурсії як пізнавального 
процесу виключно в художній або історичній галузях знань. Екс-
курсія – інформаційне поле, де транслюють певну інформацію з на-
ступною рефлексією на будь-якому занятті з будь-якої дисципліни. 
Знайомство під час екскурсій з різними видами підприємницької 
діяльності сприяє формуванню різнобічно розвиненого фахівця, з 
широким світоглядом і стійкою мотивацією.

Потрібно також знаходити нові форми співпраці закладів освіти 
та роботодавців, щоб зацікавлені були всі сторони. Прикладом мо-
жуть бути проєкти з розвитку дуальної освіти, співпраця закладів 
освіти з новоствореними об’єднаними територіальними громадами 
тощо. Це дасть можливість домовлятися не лише про екскурсії, а й 
подальшу співпрацю. Варто передбачити в освітньому процесі прак-
тичний модуль для студентів з екскурсіями на виробництво. 

Наголосимо на важливості проведення віртуальних екскурсій. 
Загальновідомо, що в умовах сьогодення в освіті, як і в суспільстві 
загалом, провідними є методи й прийоми навчання, засновані на 
використанні сучасної комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, що 
докорінно змінює теорію і практику освіти. Інтернет стає робочим 
середовищем і необхідним робочим інструментом для викладачів усіх 
рівнів. Тобто створення онлайн-екскурсій не тільки для розширення 
кругозору і як додаток для вивчення основних дисциплін, а також 
спецпредметів – це лише питання часу. Головне, щоби до цього були 
залучені спеціалісти своєї справи. Організація системи віртуальних 
екскурсійних подорожей конкретизує програмний матеріал, розши-
рює світогляд і поглиблює знання студентів, сприяє формуванню 
пізнавального інтересу до предметів, що вивчають, виникненню мо-
тивації до навчання, розвитку вміння встановлювати міжпредметні 
зв’язки.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕСУРСОГЕОЛОГИИ

Цель статьи – обоснование фундаментальной науки землелогии, экономической 
геологии как прикладной ресурсной науки об объектах, процессах и результатах 
недроразведывательного производства, отраженных в геологической информации, 
которые являются предметом изучения геологических наук. 

Методологической базой исследования является использование ресурсного 
подхода, абстрактно-логического и системно-структурного анализа для определе-
ния теоретических понятий экономической геологии. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании теоре-
тического аппарата экономической геологии в понятиях потребностей, ресурсных, 
народной собственности на недра, полезные ископаемые, месторождения. 

Выводы. Обоснованы понятия недроразведывательного производства, предмет, 
объекты, задания исследования экономической геологии, которую необходимо 
относить к ресурсным наукам как прикладную и называть экономической ресур-
согеологией. Особенностью экономической геологии является изучение информа-
ции про недра, полезные ископаемые, их месторождения за народнособственным 
подходом, как предлагается его называть, как собственность народа Украины.

Ключевые слова: недра, ресурсы, геологическая информация, экономическая 
геология, природные объекты, полезные ископаемые.  
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Subsantion of economic resource geology 

The purpose of the article is to substantiate the fundamental science - zemology, 
economic geology as an applied resource science about the objects, processes and 
results of exploration subsoil production, reflected in geological information, which 
belong to the objects of study of geological sciences. 
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The research methodology basis of the study is the use of the resource approach, 
abstract-logical and system-structural analysis to determine the theoretical concepts 
of economic geology. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the isolation of the 
theoretical apparatus of economic geology in the concepts of needs, resource, folk 
moisture on the subsoil, climbing minerals, deposits. 

Conclusions. The concepts of subsoil exploration production, object, objects, 
tasks of EG research are substantiated.  Economic geology should be attributed to 
the resource sciences as an application, logically it should be called economic 
resource geography. The peculiarity of economic geology is the study of information 
about the subsoil, minerals, their deposits behind the folk own approach, as it is 
proposed to call it, as the property of the people of Ukraine. 

Key words: subsoil, resources, geological information, economic geology, natural 
objects, minerals.
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Обґрунтування економічної ресурсогеології

Мета статті – обґрунтування фундаментальної науки землелогії, економічної 
геології як прикладної ресурсної науки про об’єкти, процеси та результати над-
ророзвідувального виробництва, відображені в геологічній інформації, що є 
предметом вивчення геологічних наук. 

Методологічною основою дослідження є використання ресурсного підходу, 
абстрактно-логічного та системно-структурного аналізу для визначення теоре-
тичних понять економічної геології. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні теоретич-
ного апарату економічної геології в поняттях потреб, ресурсних, народної влас-
ності на надра, корисні копалини, родовища. 

Висновки. Обґрунтовано поняття надророзвідувального виробництва, пред-
мет, об’єкти, завдання досліджень економічної геології, яку потрібно відносити 
до ресурсних наук як прикладну й називати економічною ресурсогеологією. 
Особливістю економічної геології є вивчення інформації про надра, корисні 
копалини, їх родовища за народновласницьким підходом, як пропонується його 
називати, як власність народу України.

Ключові слова: надра, ресурси, геологічна інформація, економічна геологія, 
природні об’єкти, корисні копалини. 

Постановка проблемы. Обобщенно отметим, научная деятель-
ность – одна из форма духовной деятельности специалистов, которая 
направлена на получение истинных знаний о мире (природе, обще-
стве, человеке, его мышлении и т. д.), на открытие объективных 
законов мира и предсказание тенденций их проявления. Целью кон-
кретной науки является прежде всего исследование объективной 
реальности и определение истинного, отображенного в форме инфор-
мации, знания о ней. 

Проблема понимания конкретной области знания как единой 
системы прикладной информации, а не простой совокупности теоре-
тических положений может быть рассмотрена только при условии 
сознательного пользования соответствующей концепцией теоретичес-
кого знания. За системой рассматриваются состав и структура кон-
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кретного научного познания, связанного диалектически с определенным 
предметом науки.

Степень решения проблемы обобщения научного знания в теоре-
тическую систему зависит от уровня познания обобщенного предме-
та науки как диалектически распределенной целостности инфор ма-
ционных отображений объекта исследований, от готовности научных 
работников методически использовать эти знания для их углубления, 
улучшения их структуры, а то и реорганизации хозяйственных фор-
мирований научных работников, занятых соответствующими иссле-
дованиями. Такая готовность в использовании знаний постепенно, 
организовано или стихийно, уже формируется на основе логико-гно-
сеологических положений, которыми владеет конкретная наука, в 
конкретно выделенные исторические этапы ее развития для целост-
ного охватывания теорией, обоснованного виденья ее предмета, 
объекта, заданий, методологии, перспектив и др.

Теоретический уровень научного знания можно разделить на две 
части: фундаментальные теории, в которых ученые исследуют наи-
более абстрагированные, идеализирующие объекты; прикладные 
теории, которые описывают конкретную область реальности на базе 
фундамен тальных теорий. Выдающейся функцией науки является 
познание и раскрытие соответствующих объективных законов про-
исхождения и развития объектов природы, процессов в ней, станов-
ления и развития общества. Поэтому она накапливает и исследует 
приобретенные в процессе исторического развития общества знания 
об объектах исследования, пользуясь общенаучными и конкрети-
зированными, то есть присущими только отраслевой науке, метода-
ми познания объективной реальности в природе, общественном про-
изводстве, формирует свой понятийный аппарат.

Безусловно, наука, в частности прикладная, геологическая, фор-
мируется на законодательной базе [1; 2].

К теоретическим принадлежит геология как комплексная наука 
«о составе вещества Земли, строении, движении и истории развития 
земной коры, последовательности развития органического мира, об-
разования и размещения полезных ископаемых» [3, 156]. Она при-
звана формировать диалектико-материалистическое мировоззрение 
человека, потому что объясняет образование Земли, происхождение 
и развитие жизни на ней, движение и вечность материи.

С того времени, как оформилась наука о Земле, она настолько 
развилась, что состоит из определенного количества самостоятельных 
наук. Точнее будет сказать, что геология сегодня – это комплекс 
наук о Земле. К ним, например, принадлежат: динамическая гео-
логия (изучает процессы, которые происходят на поверхности и в 
недрах Земли, последствия этих процессов); историческая геология 
(изучает историю развития Земли, последовательность геологических 
процессов и их изменения во времени как на поверхности, так и в 
ее недрах); минералогия (изучает химический состав, кристалличе-
ское строение, физико-химические свойства минералов, их образова-
ния, в природе и искусственное выращивание и использование че-
ловеком); региональная геология (изучает строение и геологическую 
историю больших территорий земного шара); учение о полезных 
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ископаемых (исследует условия образования и распространения в 
земной коре рудных и нерудных полезных ископаемых) и др.

Все эти науки изучают ресурсы недр, которые имеют потреби-
тельскую, экономическую стоимость, оценивают товароведческими, 
стоимостными и другими показателями. Непосредственно результаты 
исследований этих наук, как правило, оценивают и экономическими 
показателями. 

К новым прикладным отраслям геологических наук, как принято 
считать, принадлежит экономическая геология (ЭГ). Однако теоре-
тических основ этой научной отрасли, на наш взгляд, еще не только 
не признано, но и не обосновано. Поэтому необходимо прежде всего 
обосновать понятийный аппарат ЭГ как науки, которая изучает, в 
частности, стоимостные оценки решения проблем экономического 
воссоздания, стоимостные оценки полезных ископаемых и их место-
рождений как ресурсных объектов, организации выполнения геоло-
горазведочных исследований и работ, формирует информацию для 
определения объемов финансирования создания минерально-сырьевой 
базы страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 
разносторонних проблем экономики, организации недропользования, 
геологоразведочных работ в стране посвящены труды известных уче-
ных: И. Д. Андриевского, О. Б. Боброва, М. М. Коржнева, М. Д. Крас-
ножона, Е. О. Кулиша, М. М. Курило, Б. И. Малюка, В. С. Мищен-
ка, В. А. Михайлова, Б. З. Пириашвили, О. В. Плотникова, 
Г. И. Рудько, Б. П. Чиркина и др. [4–7]. Однако мы считаем, что в 
их исследованиях не уделено надлежащего внимания освещению 
теоретических положений относительно ресурсов недр, выполнения 
геологоразведочных работ как хозяйственной деятельности по удов-
летворению экономических потребностей общества в минеральных 
ресурсах. Научные работники УкрДГРИ О. Б. Бобров, М. Д. Крас-
ножон и Б. И. Малюк рассматривают на примере недропользования 
в странах Западной Европы и Америки вопросы спроса и предложе-
ний, стоимости предложений, относительно полезных ископаемых, 
дифференциальной ренты на рынке минерального сырья, оценки 
горных предприятий, принципов налогообложения прибыли компа-
ний, политики их налогообложения и т. д. [4, 7–52]. В известных 
литературных источниках других исследователей не уделено внима-
ние традиционной геологоразведке как хозяйственной деятельности 
по формированию средств для ее финансирования. Хотя в процессе 
геологического анализа земной коры также изучают проявления за-
конов природы в создании недроресурсов. Такие исследования, в 
частности, проводят и научные работники в рамках экономической 
геологии.

Освещению результатов исследования в той или другой мере эко-
номической геологии посвященные труды И. Д. Андриевского, 
О. Б. Боброва, М. М. Коржнева, М. Н. Курило, В. С. Мищенко, 
В. А. Михайлова, О. В. Плотникова, Г. И. Рудько и др. Но объект, 
предмет и другие понятия экономической геологии, с точки зрения 
отображения результатов геологического изучения недр как специфи-
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ческой производственной деятельности в системе определенных ре-
сурсных понятий, еще не аргументированы.

Целью статьи является обоснование относящейся к фундаменталь-
ной науке – землелогии, экономической геологии как прикладной 
ресурсной науки, в частности процессов и результативности недро-
разведывательного производства (НРП), которое входит в объект 
изучения геологических наук. Для достижения данной цели рассмо-
трено ряд понятий и заданий.

Изложение основного материала. Обратимся к сущности понятия 
ресурсы. В словарях ресурс определяют как материальные средства, 
ценности, запасы, стоимости, которые можно использовать за потреб-
ностями. Таким образом, это понятие принадлежит к динамическим.

Месторождения следует рассматривать как объекты для разведоч-
ных или производственных процессов; полезные ископаемые – также 
объект разведки, исследований, далее добычи, использования за по-
требностями как товаров, сырья, материалов, то есть ресурсы в ди-
намике. Измерение ресурсов в динамике принадлежит к числу функ-
ций ЭГ. 

За ресурсным подходом логично рассматривать природные недро-
вые объекты как ресурсы, которым надают определенные измерите-
ли, динамические их оценки перспективного или фактического за 
потребностями использования, его эффективности и т. д. Измерите-
ли принадлежат к понятиям ресурсометрии.

Теоретической основой ЭГ являются соответствующие положения 
трудов ученых из естественных наук, в отрасли поиска и разведки 
полезных ископаемых, математического моделирования и анализа, 
организации геологоразведочных исследований и работ, научно-тех-
нического прогресса, стоимостей. 

По нашему мнению, до ЭГ принадлежит изучение полезных ис-
копаемых, их месторождений как природных за происхождением 
объектов для современных процессов исследований, разведки, до-
бычи, их перспективного производственного использования (недро-
пользование). 

Поэтому следует различить понятия экономическая геология, эко-
номика недропользования и др., например: экономика хозяйствен-
ного использования месторождений, экономика добычи полезных 
ископаемых. Экономическая геология использует натуральные из-
мерители, которые применяют для натурально-стоимостных оценок 
природных недровых объектов как объектов горных для научных 
исследований, будущих товарно-денежных операций и т. д.

За Горным Законом Украины, горная наука – система научных 
знаний об условиях залегания, способах и средствах разведки, до-
бычи и обогащения полезных ископаемых [2]. Но условия залегания 
также определяют в процессе разведки полезных ископаемых.

Определим особенности и содержание соответствующих понятий. 
Недроразведывательное производство (в его составе традиционная 

геологоразведка) имеет разные стороны своего выражения, в част-
ности натурально-материальную и отражаемую – ресурсно-экономи-
ческую, которыми охвачена вся последовательность выполнения и 
оценки геологоразведочных работ, в понимании геологов. Под по-
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нятием геологоразведочных работ официально имеют в виду весь 
комплекс специальных работ и исследований, осуществляемых с 
целью геологического изучения недр [3].

Заметим, что это определение ГРР является слишком не конкрет-
ным и не выражает содержания этих работ. Кроме того, в процессе 
разведки недр могут проводить и неспециальные исследования и 
работы. Натурально-материальная сторона НРП, на наш взгляд, вы-
ражается в хозяйственных процессах исследования за потребностями 
наличия и состояния природных ресурсов, в том числе ресурсов недр 
страны, с применением определенных средств выполнения их ис-
следований.

Эту сторону отображает формула «ресурсы недр – потребности 
общества». Без ориентации на потребности общества, в том числе 
производственные, торговые и бытовые, внутренние экономические 
и внешние экономические, а также политические не может осущест-
вляться весь комплекс хозяйственной деятельности из поиска, раз-
ведки ресурсов недр, эксплуатации месторождений, добычи полезных 
ископаемых.

Ресурсно-экономическая сторона более конкретизирована и вы-
ражена в производственных и коммерческих оценках полезных ис-
копаемых, отображается формулой «ресурсы недр – производство». 
Производственные оценки ресурсов должны осуществляться с целью 
определения потребностей в затратах на ГРР и установление их ре-
зультативности. Коммерческие оценки выполняют для определения 
экономической целесообразности последующего промышленного ис-
пользования разведанных месторождений полезных ископаемых, их 
добычи, выгодного сбыта.

Товароведческие оценки полезных ископаемых необходимы для 
предсказаний потребностей в них за формулой «ресурсы недр – по-
требности общества». Натурально-качественные показатели в ком-
плексе с товароведческими определяют производственную пригод-
ность полезных ископаемых. Доходы предприятия от добычи кон-
кретных полезных ископаемых – финансовый показатель, необхо димый 
для оценки прибыли и ее отчислений в бюджет в форме налога на 
прибыль предприятий. За натурально-количественными показателя-
ми определяют платежи за пользование недрами.

Заметим, что по Конституции Украины каждый гражданин име-
ет право пользоваться природными объектами, в частности недрами, 
на правах собственности, удовлетворять потребности от собственности, 
трудом зарабатывать себе на жизнь [1, 5]. Это положение конкрети-
зируется и для работников геологической отрасли как ее трудовых 
ресурсов.

Каждая геологическая наука имеет свой объект и предмет изуче-
ния, взаимосвязи. Например, ЭГ через объекты исследования связа-
на с другими родственными науками, в том числе экономикой и 
организацией деятельности геологических предприятий (как пред-
лагается ее называть).

М. М. Коржнев считает, что «объектом изучения экономической 
геологии является литосфера и ее составляющие как сложные есте-
ственные системы, которые находятся в состоянии постоянных пре-
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вращений за счет разного рода геологических процессов» [6, 8]. Это 
положение, на наш взгляд, целесообразно конкретизировать, выделив 
непосредственно объекты на стадиях геологоразведочных работ. Для 
этого воспользуемся разделением стадий геологического изучения 
недр по принятой схеме. Отметим, что ЭГ непосредственно не изуча-
ет литосферу и ее составляющие.

На стадии регионального геологического изучения его объектом 
являются геологические области (районы), а заданием – выявление 
перспективных зон (районов), системное геологическое изучение 
территорий и составление карт. На стадии поиска объектом иссле-
дований есть перспективные зоны (районы), а заданием – выявление 
месторождений конкретных полезных ископаемых. На стадии оцен-
ки объектом исследования является месторождение, а заданием – 
оценка целесообразности освоения месторождения для добычи по-
лезных ископаемых. На завершающей стадии – разведке – объектом 
исследования также есть месторождение или его часть, а заданием – 
подготовка к освоению [6, 27]. Таким образом, за объект экономи-
ческой геологии предлагается принять природные ресурсы геологи-
ческих территорий, размещенные на их площадях месторождения 
полезных ископаемых и полезные ископаемые. Кроме того, при 
определении понятия объекта необходимо учесть и производственные 
процессы, которые осуществляют специалисты отрасли на объекте.

Поэтому считаем, что объектом исследования ЭГ являются ресурс-
ные продукты недроразведывательного производства, которое осу-
ществляют в условиях естественной, природно-ресурсной среды – то, 
что охватывает территории, месторождения, полезные ископаемые, 
наземные, подземные технико-технологические, наземные хозяйствен-
ные и опытные процессы из прогнозирования, поиска, разведки, 
оценки полезных ископаемых и их месторождений как народных 
ресурсов для общественного производства.

С объектом ЭГ специалисты связывают определение предмета 
экономической геологии, что относится к взаимодействию двух си-
стем – объектов изучения геологических и экономических наук [6, 
8]. Таким образом, предмет ЭГ трактуют как предмет и экономиче-
ской науки. Поэтому исследователи считают, что «предметом изуче-
ния экономической геологии есть теоретико-методологические, ме-
тодические и прикладные вопросы, которые служат выявлению 
возможностей использования ресурсов литосферы (как минерально-
сырьевых ресурсов, так и геологического пространства) для потреб-
ностей человека и общества, исходя из их естественных геологиче-
ских особенностей и экономических потерь от негативных изменений 
геологической среды в результате такого использования» [6, 8].

Обратим внимание на тот факт, что фактическое использование 
минерально-сырьевой продукции для потребностей общества, именно 
в производстве, принадлежит к сфере экономики и организации де-
ятельности субъектов хозяйствования. Эту сферу исследуют эконо-
мические науки. Потери от негативных изменений геологической 
среды в результате использования ресурсов литосферы (в результате 
деятельности предприятий добывающих отраслей промышленности) 
принадлежат к сфере экологической и экономической наук.
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Однако заметим, что, на наш взгляд, фактически экономическая 
геология изучает геологическую информацию, которая отображает: 
натуральные продукты недроразведывательного производства (вид 
разведуемых или разведанных полезных ископаемых, их количество, 
площадь месторождения, ее глубина, природные условия и т. д.); 
информационные ресурсы для исследователей недр; недра как среду 
размещения месторождений природных ресурсов (за нашим обобщен-
ным названием: полезных ископаемых, пород, месторождений, вну-
триземного тепла, пространства и др.); их стоимостные оценки как 
экономические ресурсы и т. п. 

По нашему мнению, ЭГ принадлежит к ресурсным наукам, поэто-
му так называемые экономические оценки полезных ископаемых и 
их месторождений следует рассматривать не как продукты экономи-
ческой науки, а как натуральные оценки недроресурсов, выраженные 
количественными и качественными показателями.  

Информационное отображение экономического содержания на-
туральных показателей осуществляется и в стоимостном выражении, 
и атрибутивными показателями, которые мы относим к ресурсоме-
трии. Для отграничения ЭГ как ресурсной науки и ее подотраслей, 
а также, в частности, недроразведывательного производства, относя-
щегося к геологической науке, от экономических наук выделим 
следующее.

За экономической теорией, экономические науки изучают эконо-
мические отношения между людьми по поводу организации произ-
водства продукции (предоставление услуг, выполнения работ), ее 
сбыта, организации и финансирования привлечения трудовых ресур-
сов в производство, организации и финансирования деятельности 
субъектов ведения хозяйства, их взаимоотношения с контрагентами, 
государством, обеспечение потребностей в средствах производства, 
эффективность затрат на производство и сбыт продукции и т. п. Эти 
положения распространяются на организацию и экономику геологи-
ческих предприятий, геологоразведочных исследований и работ, 
горных предприятий. 

Отдельно отметим особенность ЭГ: в процессе исследований 
недроразведывательного производства фактически, на наш взгляд, 
изучают территории, геологические среды, месторождения полезных 
ископаемых, полезные ископаемые как объекты народной собствен-
ности, определяют им количественные и качественные оценки, а 
также устанавливают экономические показатели технологических 
процессов выполнения поисково-разведывательных исследований и 
работ.

Также отметим, що ЭГ изучает недра, полезные ископаемые, их 
месторождения за народнособственным подходом, как предлагается 
его называть, то есть как собственность народа Украины. 

К сфере экономогеологических исследований также принадлежит 
прогнозирование показателей залежей, поиска и разведки полезных 
ископаемых в фактических оценках, в расчетных оценках будущего 
минерального сырья, отображения труда специалистов на этих про-
цессах. Учтем, что, на наш взгляд, предметом исследований назва-
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ных наук является информационное отображение процессов с ее 
объектами.

Поэтому предметом исследований, выполняемых на процессах 
недроразведывательного производства, являются теоретико-методо-
логические, методические и прикладные исследования, осуществля-
емые с целью отображения состояния месторождений полезных 
 ископаемых, их качества и количества, прогнозирование, поиск, 
разведка и оценки, в натуральных и стоимостных показателях мине-
рально-сырьевых ресурсов и запасов, потенциала их геологической 
среды.

К заданиям исследований ЭГ, на наш взгляд, принадлежат: вы-
явление экономическими методами наличия в недрах полезных ис-
копаемых; экономико-геологическая оценка ресурсов месторождений 
полезных ископаемых; оценка ресурсов и исследования перспектив 
хозяйственного использования ресурсов литосферы, в частности ми-
неральных ресурсов, подземного пространства, других ресурсов недр, 
природных явлений и процессов (пластового давления, подземной 
температуры и др.); определение потребностей в финансировании 
геологического изучения недр; исследование закономерностей и тен-
денций хозяйственного и бытового использования полезных ископа-
емых в обществе; экономико-геологическая оценка пространства 
(внутреннего) недр. 

Выводы и предложения. Таким образом, ЭГ необходимо относить 
к ресурсным наукам как прикладную. Считаем, что ее нужно на-
зывать экономической ресурсогеологией (ЭРГ). Теоретической основой 
ЭРГ являются соответствующие положения трудов из естественных 
наук, в отрасли поиска и разведки полезных ископаемых, матема-
тического моделирования и анализа, организации геологоразведочных 
исследований и работ, научно-технического прогресса, финансов. Для 
выполнения государством стимулирующей роли в содействии раз-
витию геологического изучения недр необходимо исследовать финан-
сово-хозяйственные проблемы недроразведывательного производства 
(НРП в нашем толковании), финансовых условий его технико-эко-
номических превращений и повышения эффективности. Одной из 
особенностей ЭРГ является изучение информации о недрах, полезных 
ископаемых, их месторождениях за народнособственным подходом 
как собственность народа Украины.

Список использованных источников

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року. Київ : Велес, 2006. 48 с. 

2. Гірничий закон України : Закон України від 06.10.1999 №1127-XIV (зі 
змін. і доповн.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text (дата 
звернення: 21.03.2022).

3. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / за заг. ред. 
В. В. Добічинського. Харків : ВД «Школа», 2006. 832 с.

4. Малюк Б. І., Бобров О. Б., Красножон М. Д. Надрокористування у краї-
нах Європи і Америки : довідкове видання. Київ : Географіка, 2003. 197 с.



215Обоснование экономической ресурсогеологии

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
2
. 
№

 2
8

5. Металічні корисні копалини України : підручник / О. В. Грінченко, 
М. В. Курило, В. А. Михайлов та ін. Київ : Київський університет, 2006. 
2018 с. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_metalichni_kk.pdf (дата 
звернення: 21.03.2022).

6. Основи економічної геології : навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. 
навч. закл. освіти / М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, В. С. Міщенко та ін. 
Київ : Логос, 2006. 223 с.

7. Рудько Г. І., Курило М. М., Радованов С. В. Геолого-економічна оцінка 
родовищ корисних копалин. Київ : АДЕФ-Україна, 2011. 384 с. 

8. Михайленко О. Г., Краснікова Н. А. Конкурентоспроможність України 
на світовому ринку мінеральної продукції. Економiка та держава. 2021. №7. 
С. 71–82. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/15.pdf (дата звернення: 
21.03.2022).

References

1 Constitution of Ukraine: Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada 
of Ukraine on June 28. (2006) Kyiv: Veles, 48 р. (in Ukrainian).

2. Hirnychyi zakon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.10.1999 №1127-XIV. 
(1999). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text (acces-
sed 21 March 2022) (in Ukrainian).

3. Dubichynskoho V. V. (zah. red.). (2006) Suchasnyi tlumachnyi slovnyk 
ukrainskoi movy: 50 000 sliv, Kharkiv: VD «Shkola», 832 р. (in Ukrainian).

4. Malyuk B. I., Bobrov O. B., Krasnozhon M. D. (2003) Subsoil use in Europe 
and America: Reference edition. Kyiv: Geography, 197 p. (in Ukrainian).

5. Grinchenko O. V., Kurilo M. V., Mikhailov V. A. and others. (2006) Metallic 
minerals of Ukraine: Textbook, Kyiv: Kyiv University, 2018 p. Available at: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_metalichni_kk.pdf. juice literature 
(accessed 21 March 2022) (in Ukrainian).

6. Korzhnev M. M., Mikhailov V. A., Mishchenko V. S. and others. (2006) 
Fundamentals of economic geology: Textbook. way. for students. geol. special 
higher textbook lock education, Kyiv: Logos. 223 р. (in Ukrainian).

7. Rudko G. I., Kurilo M. M., Radovanov S. V. (2011) Geological and economic 
assessment of mineral deposits, Kyiv: ADEF-Ukraine, 384 p. (in Ukrainian).

8. Mikhailenko O. G., Krasnikova N. A. (2021). Competitiveness of Ukraine in 
the world market of mineral products. Economy and State, no. 7, рр. 71–82. 
Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/15.pdf (accessed 21 March 
2022) (in Ukrainian).

Стаття до редакції журналу надійшла: 28.04.2022 р.



© А. В. Бодюк

УДК 553:  336: 622.06
DOI: 10.33813/2224-1213.28.2022.20

Бодюк Адам Васильович 

кандидат економічних наук,  
старший науковий співробітник, науковий керівник,  
Науково-дослідний заклад «Ресурси»  
ORCID iD: 0000-0002-6200-1784 
Адам Бодюк g2030@ukr.net 

РЕСУРСОМЕТРІЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ  
ПОРІВНЮВАЛЬНИХ ОЦІНКАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності та понятійного апарату ресур-
сометрії корисних копалин, практичного застосування геологічної, методичної, 
економічної інформації для відображення результатів досліджень корисних 
копалин і продуктів їх промислової переробки. 

Методологічною основою дослідження є застосування ресурсного підходу до 
визначення понять, абстрактно-логічного, системно-структурного та порівняль-
ного аналізу, ранжирування, узагальнення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні понятійного 
апарату ресурсометрії як науки про вимірювання, оцінювання та передбачення в 
кількісних і якісних показниках надрових ресурсів і господарського їх використан-
ня за потребами, обґрунтування рекомендацій з підвищення його результативності. 

Висновки. Отже, ресурсометрію логічно трактувати як науку про вимірю-
вання, оцінювання та передбачення в кількісних і кількісно-якісних показниках 
надрових ресурсів та господарське їх використання за потребами, обґрунтуван-
ня рекомендацій з підвищення його результативності для формування іншої 
управлінської інформації. Ресуросометрію макромасштабно в отриманні для 
управлінського аналізу даних потрібно розвивати на профільній статистичній 
базі, з використанням конкретних галузевих матеріалів, зокрема енергоресурс-
них, трудоресурсних, малодосліджуваних у надрокористуванні. 
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The purpose of the article is to substantiate the essence and conceptual 
apparatus of mineral resourcemetry, the practical application of geological, 
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methodological, economic information to reflect the results of research of minerals 
and products of their industrial processing. 

The research methodology basis of the study is the application of a resource 
approach to the definition of concepts, the use of abstract-logical, system-structural 
and comparative analysis, ranking, generalization.

The scientific novelty of the results obtained is to substantiate the conceptual 
apparatus of resourceometry as a science of measurement, evaluation and prediction 
in quantitative and qualitative indicators of the super-level resources and their 
economic use according to needs, substantiation of recommendations for improving 
its effectiveness. 

Conclusions. Thus, resourcemetry is logically interpreted as a science of 
measuring, evaluating and predicting in quantitative and quantitative-qualitative 
indicators of surface resources and their economic use according to needs, 
substantiation of recommendations for improving its effectiveness, for the formation 
of other managerial information.  Management of Resurosometry is macroscale in 
obtaining for management analysis of data logically developed on a special statistical 
basis, using specific industry materials, in particular, energy, labor-consuming, 
little studied in subsoil use.

Keywords: resources, management, information, minerals, hydrocarbons, urani-
um, iron ores, subsoil users.
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Ресурсометрия в хозяйственных сравниваемых оценках 
полезных ископаемых

Цель статьи заключается в обосновании сущности и понятийного аппарата 
ресурсометрии полезных ископаемых, практического использования геологичес-
кой, методической, экономической информации для отображения результатов 
исследования полезных ископаемых и продуктов их промышленной переработки.  

Методологической базой исследования есть использование ресурсного под-
хода к определению понятий, абстрактно-логического, системного структурного 
и сравнительного анализа, рейтинга, обобщения. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании кон-
цептуального аппарата ресурсометрии как науки об измерении, оценке и про-
гнозах в количественных и качественных показателях недроресурсов и их 
экономического использования по потребностям, обоснование рекомендаций по 
повышению его результативности.  

Выводы. Таким образом, ресурсометрию логично трактовать как науку об 
измерении, оценке и предвидении в количественных и количественно-
качественных показателях недровых ресурсов и хозяйственное их использование 
по потребностям, обоснование рекомендаций по повышению его результативнос-
ти для формирования другой управленческой информации. Ресуросометрию 
макромасштабно в получении для управленческого анализа данных нужно раз-
вивать на профильной статистической базе с использованием конкретных 
отраслевых материалов, в частности энергоресурсных, трудоресурсных, 
малоисследуемых в недропользовании.

Ключевые слова: ресурсы, управление, информация, минералы, углеводороды, 
уран, железные руды, макропользователи.

Актуальність теми дослідження. Стійкий соціально-економічний 
розвиток країни, її економічна безпека визначаються ємністю міне-
рально-сировинної бази (МСБ) і перспективністю управління її гос-
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подарським використанням. За масштабності МСБ її вивчення по-
требує об’єктивних методів і сучасних засобів дослідження.

В економічному світі наявність і доступність видобування міне-
ральних та вуглеводневих ресурсів, безперебійність поставок й ефек-
тивність їх використання визначають стійкий розвиток та енерге-
тичне ресурсування як важливу складову національної безпеки 
будь-якої країни. Надрокористування в Україні регулюють закони 
України, державні програми й інші документи [1].

Безумовно, застосування нормативно-правових актів державного 
регулювання і нормування економічних, фінансових та фіскальних 
процесів ресурсозабезпечення суб’єктів господарювання потребують 
постійного аналізу й оцінок використання ними корисних копалин, 
прогнозування перспектив і нарощування обсягів їх геологічних за-
пасів проведенням геологорозвідувальних досліджень, а далі вико-
нанням гірничих робіт з їх вилучення з надр, здійсненням товаро-
обмінних операцій та ін.  

Незважаючи на профільні наукові роботи численних дослідників, 
на наш погляд, немає загальновизнаного підходу до оцінки порів-
няння віддачі різнорідних за природою ресурсів у натуральних по-
казниках. Тому вважаємо, що потрібні п-мірні, як пропонують їх 
називати, оцінки сучасного й перспективного використання ресурсів, 
наприклад, за економічними, фінансовими, соціальними й іншими 
видами їх поділу для встановлення ресурсовласницьких, господар-
ських визначень, вимірюваних вартісними показниками в абсолютних 
і відносних вираженнях; поширюваних серед окремих суб’єктів гос-
подарювання за їх сферами в міжгалузевих економічних потребах; 
виконуваних із застосуванням показників їх ефективності тощо. 
Безумовно, до узагальнених і порівняльних оцінок різних видів ре-
сурсів можна застосовувати як масштабні показники продуктивних 
сил на порівнювальній базі, наприклад з капіталовкладень, приве-
дених для порівняння до єдиної бази. 

На нашу думку, потреби п-мірності відображення обсягів ресурсів 
і їх значимості в еквівалентах зумовлюють необхідність на практиці 
вийти за межі традиційного підходу й при оцінці мінерально-сиро-
винної бази, її складових. Хоча певні методики їх узагальненої 
оцінки вже розроблені, зокрема в нафтовому еквіваленті енергетич-
них ресурсів.

Загалом до переваг ресурсного підходу до аналізу, оцінки, за 
еконо мічною теорією предметів праці, зокрема надрових ресурсів, 
належать: узагальнене трактування різних видів ресурсів; чітка ло-
гіка у визначеннях понять щодо ресурсів і процесів використання; 
можливість оцінити ефективність використання ресурсів конкретно-
го виду, порівняти за ними оцінки й дати з обґрунтованих порівню-
ваних параметрів нові орієнтації в підвищенні ефективності на за-
конодавчій базі, за творчою логікою, пристосуванням відомих мето-
дологій чи методик вимірювання рівнів результативності тощо; дати 
узагальнену оцінку ефективності виробництва різних видів ресурсів, 
їх промислового застосування та за іншими потребами, з певними 
ознаками подібності чи різнорідності, новими критеріями порівнянь. 



219Ресурсометрія в господарських порівнювальних оцінках корисних копалин

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
2
. 
№

 2
8

Практичні питання управління надрокористуванням порушив колек-
тив авторів [2].

Метою написання статті є обґрунтування за теоретичною базою 
сутності та розробка понятійного апарату ресурсометрії корисних 
копалин, формулювання рекомендацій з практичного застосування 
геологічної, методичної, економічної інформації для відображення 
результатів досліджень корисних копалин і продуктів їх промислової 
переробки.

Методологія проведення роботи – застосування ресурсного під-
ходу (для характеристики понять надрокористування), методів аб-
страктно-логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу 
(для визначення системи понять, які дають змогу охарактеризувати 
в кількісних вимірюваннях наявність і поширення корисних копалин 
у надрах та продуктів їх переробки).

Виклад основного матеріалу. Поняття метр (лат. міра) лягло в 
основу поняття метрологія (лат. міра + вчення), яке розуміють як 
вчення про вимірювання, оцінювання вимірюваних величин [3, 399]. 
Під поняттям метрики мають на увазі визначальний параметр, який 
можуть використати дослідники для виміру обстежуваних фактів, 
процесів, об’єктів і надання їм потрібних характеристик. Метрику 
тлумачать і як допоміжний інструмент спостереження, аналізу си-
туації та важіль контролю за вирішенням проблем, що виникають 
на проєкті. 

Метрики дають можливість вирішувати такі завдання: оцінюва-
ти стан і конкретні характеристики об’єктів, процесів та знаходи-
ти можливі причини виникнення проблем з їх використання; на-
дати інформацію для прийняття рішення (якщо таке потрібно) і 
згідно з ним виправити ситуацію у використанні об’єкта, протікан-
ні процесу; оцінити прогрес після застосування корегувальних за-
ходів та ін. Метрику варто застосовувати в поєднанні з вимірюван-
ням та оцінюванням ресурсів, зокрема паливно-енергетичних, за-
лізорудних. 

Процеси вимірювання ресурсів у певних атрибутивних виразах 
(описах) і кількісних показниках та надання виміряним величинам 
оцінок за прийнятою методикою пропонують називати ресурсометру-
ванням. Ця наукова галузь досліджує процеси підготовки, оцінки 
та підрахунку ресурсів і запасів паливно-енергетичних корисних 
копалин, залізорудних та інших корисних копалин. Серед її дослі-
джуваних показників – насамперед статистичні, оскільки статисти-
ка відображає реальну ситуацію з наявними корисними копалинами 
та стан їх господарського застосування на макрорівні.

Статистика як міжнародна наука вивчає показники кількісних 
і якісних змін, зокрема в паливно-енергетичному господарстві кра-
їни та за її межами, обробляє досліджувані та зібрані дані із засто-
суванням статистичних й інших методів за науковими та господар-
ськими потребами, поширює опрацьовані матеріали, як правило, у 
цифровій формі у виданій статистичній літературі. 

Статистичні показники виробництва й споживання первинних 
енергетичних ресурсів у світі у 2001–2015 роках за їх видами на-
ведено в табл. 1 [4]. 
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Таблиця 1 
Виробництво і споживання первинних енергетичних ресурсів  

у світі у 2001–2015 роках за їх видами, млн т н. е.

Роки

Спожи-

вання,

усього

За видами енергетичних ресурсів

Нафта Природний газ Вугілля

Ядер-

на 

енер-

гія

Гідро-

енер-

гія

Понов-

лювані 

дже-

рела 

енергії 

(ПДЕ)

Вироб-

ництво

Спо-

жи-

вання

Вироб-

ництво

Спо-

жи-

вання

Вироб-

ництво

Спожи-

вання
Споживання

2001 9501,3 3618,0 3620,9 2246,9 2223,7 2423,9 2416,5 600,9 586,9 52,5

2005 10940,0 3937,8 3933,9 2519,4 2504,5 3033,6 3130,6 626,4 661,4 83,2

2010 12181,4 3979,1 4079,9 2893,9 2886,7 3627,6 3634,3 626,3 784,2 169,9

2015 13147,3 4361,9 4331,3 3199,5 3135,2 3830,1 3839,9 583,1 892,9 364,9

У табл. 2 показано рейтинг, за інформацією ООН, економік кра-
їн світу у 2021–2022 роках за показником ВВП [5].  

Таблиця 2
Рейтинг економік країн світу у 2021–2022 роках за показником ВВП

Рейтинг Економіка країн млн дол. США

світу 85,804,390.60
1 США 20,494,100.60
21 Польща 585,782.87
29 Норвегія 434,750.94
38 Кувейт 141,677.81
39 Україна 130,832.33

Безумовно, на рейтинг економік країн суттєво впливають обсяги 
надрокористування, переробки корисних копалин, торгівлі її про-
дукцією. Зокрема, показники ВВП суттєво визначають доходи під-
приємств від господарського використання енергетичних ресурсів.

До окремого розділу ресурсометрії слід віднести паливно-енерге-
тичні баланси (ПЕБ) на різні види паливно-енергетичних ресурсів, 
що складаються із застосуванням методики зведення даних до одно-
го кількісного вимірника. Із застосуванням показників прогнозованої 
структури видобування цих ресурсів та її очікуваної теплотворної 
здатності розраховують перевідні коефіцієнти за видами палива. 
Переведення здійснюють множенням обсягу видобутку в натуральних 
одиницях на встановлений перевідний коефіцієнт. Установлені такі 
орієнтовні значення перевідних коефіцієнтів для природних ресурсів: 
нафти й газового конденсату – 1,4; газу природного та нафтового – 
1,18; вугілля – 0,7; сланців горючих  – 0,34; дров – 0,27.

У структурі паливних ресурсів України домінує кам’яне та буре 
вугілля, запаси якого за категоріями А+В+СІ, за різними джерелами, 
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становлять близько 50 млрд т і є цілком достатніми для забезпечен-
ня власних потреб економіки та домашніх господарств. Основні за-
паси кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому та Львівсько-Во-
линському басейнах; бурого вугілля – переважно в Дніпровському 
басейні.

В Україні утворилося понад 2500 родовищ торфу. Державним 
балансом враховано понад 1560 цих родовищ. Запаси оцінюють у 
2,2 млрд т. Найбільше їх покладів зосереджено у Волинській, 
Рівненській, Київській, Чернігівській і Львівській областях. «У 
зональному розрізі в Україні виділено п’ять торфово-болотних 
областей: Полісся (58,0% запасів торфу-сирцю), Мале Полісся 
(7,0%), Лісостеп (34,6%), Степ (0,4%), Карпати і Прикарпат-
тя (2,9%). Крім того, на території України виявлено близько 
350 родовищ покладів сапропелю, Державним балансом  враховано 
274 родовищ» [6]. 

До ресурсометричних потрібно відносити й порівняльні оцінки 
енергоресурсів у різних формах, результативності застосування в 
енергогенеруючих комплексах. У табл. 3 наведено кількісні показ-
ники роботи теплогенерувального обладнання з використанням при-
родного газу й вугілля (за інформацією Монастирищенської вироб-
ничо-впроваджувальної фірми «Енергетик», Завод котельного облад-
нання, Черкаська обл.; www.energetik.com.ua). Наведені цифри 
свідчать про те, що вартісні показники використання вугілля майже 
утричі нижчі за природний газ. Але калорійність і витрати природ-
ного газу кращі, ніж вугілля.

Таблиця 3
Показники роботи теплогенерувального обладнання  

з використанням природного газу і вугілля

№

з/п
Назви показників Розмірність

Природний 

газ
Вугілля

1 Калорійна здатність палива МДж/нм3 (кг) 35 25,5

2
Часові витрати палива на 
котел потужністю 1МВт

нм3 (кг)/год 100 160

3
Добові витрати палива на 
котел потужністю 1 МВт

нм3 (кг)/доб. 2400 3840

4
Місячні витрати палива 
на котел потужністю 1 МВт

нм3 (кг)/міс. 72000 115200

5 Орієнтовна вартість палива
грн за 1000 нм3;
грн за 1000 кг 

2700 600

6
Орієнтовні затрати палива 
за годину

грн/год 270 96

7
Орієнтовні затрати палива 
за добу

грн/доб. 6480 2304

8
Орієнтовні затрати палива 
за місяць

грн/міс. 194400 69120
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Для порівняння зі станом споживання енергоресурсів в Україні 
покажемо, за різними показниками в інтернеті, особливості вико-
ристання енергоресурсів в окремих країнах. 

У США відносно рівномірно застосовують вугілля, газ і нафту, 
оскільки цих корисних копалин достатньо за обсягами їх власного 
видобутку. 

Велика Британія в енергетиці використовує переважно природний 
газ, оскільки його добуває у великій кількості. У Канаді за при-
йнятних природних умов переважно розвивається гідроенергетика; 
за її показником ця країна є світовим лідером.

Росія для внутрішнього енергоспоживання переважно використо-
вує природний газ, одночасно помірно вугілля та нафту відповідно 
до обсягів їх видобування та експорту. 

Японія і Франція за незначної природної забезпеченості первин-
ними паливно-енергетичними ресурсами розвивають ядерну енер-
гетику.

Китай і Польща мають відносно великі поклади та обсяги видо-
бутку вугілля і значно менші – нафти та природного газу, тому в 
них переважно вугільна енергетика. Китай як надвелика держава 
досить значні потреби в енергоспоживанні в галузях економіки та 
побуті на 70,5% забезпечує за рахунок власного вугілля. Висока 
частка вугілля зумовлена його якістю та дешевизною і відносно не-
великими обсягами запасів інших первинних енергоносіїв. Обсяги 
видобутку природного газу становлять 16 млрд м3 (менше ніж в 
Україні), нафти – 140 млн т.

В енергетиці Польщі аналогічно висока частка використання ву-
гілля, що спричинена тим самим чинником – наявністю великих 
запасів якісного та дешевого власного вугілля і відносно невеликих 
обсягів інших первинних енергоносіїв [7].

На вугільному паливі в Німеччині виробляють близько 18% елек-
троенергії. В останні роки в цій країні залишилися всього дві 
кам’яновугільні шахти, які планували закрити. Тому за потреби 
Росія є основним постачальником цього енергоносія в Німеччину. 

Отже, з точки зору формування структури паливно-енергетично-
го балансу для України показовими є Китай і Польща, тому досвід 
цих країн треба вивчати, а результати досліджень уряду та місцевим 
органам влади адаптовано застосовувати за потребами економіки 
країни. 

В Україні, за прогнозами фахівців, до 2030 року обсяги видо-
бутку газу можуть перевищити 28,5 млрд м3 за рахунок експлуата-
ції родовищ на шельфі Чорного й Азовського морів [8, 84]. Однак, 
відповідно до показників видобування і споживання вуглеводнів, 
Україні вже тепер необхідно створити стратегічні нафтові та газові 
резерви, як, наприклад, у Китаї, для користування ними в економі-
ці майбутніми поколіннями.

Уран як енергетичний ресурс належить до поширених у земній 
корі хімічних елементів. Середній вміст урану в земній корі (кларк)  
2,7×10–4 % (за Р. Тейлором). Число відомих у нинішній час уранових 
мінералів, а також мінералів, що містять цей метал, перевищує 200 
[9; 10].
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Показники ресурсів і запасів урану на межі ХХ–XXI століть у 
світі (тис. т) показано в табл. 4 [10]. До країн із запасами понад 
100 тис. т урану входять ПАР, Бразилія, Намібія, Росія, США, Ка-
нада, Казахстан, Австралія. У них зосереджено більше 86% загаль-
них світових запасів урану. 

Таблиця 4
Ресурси і запаси урану на межі ХХ–XXI століть (тис. т)

Континенти,  
країни

Ресурси
Запаси

підтверджені

Частка  
запасів

у світі, %

Запаси
загальні

Європа 983,54 93,84 3,7 163,63
Україна 372 45,6 1,8 62,6
Франція 23,76 13,46 0,5 14,67
Азія (без РФ) 5697,34 576,16 22,7 973,74
Казахстан 1670,56 439,22 17,3 635,12
Узбекистан 304,37 66,21 2,6 105,57
Росія 1586 145 5,7 181,5
Африка 2098,37 488,01 19,3 668,13
ПАР 1584,1 218,3 8,6 284,4
Намібія 294,87 156,12 6,2 246,94
Америка 5606,99 609,41 24 812,36
Канада 1280 331 13,1 430
Бразилія 822,2 162 6,4 262,2
США 2971 110 4,3 110
Австралія 895 622 24,5 758
Разом 16867,24 2534,42 100 3557,36

У Європі найбільші ресурси та загальні запаси урану (табл. 4) 
зосереджені в Україні. Вони виявлені в межах Українського щита. 
За ресурсами й підтвердженими запасами урану ми входимо до пер-
шої десятки країн світу. Частка України у світових запасах становить 
1,8%. У Державному балансі запасів корисних копалин України 
враховано 17 родовищ (у Кіровоградській обл. – 14, Миколаїв-
ській – 2, Дніпропетровській – 1). До відкритих і розвіданих нале-
жить 21 родовище. 

Оцінки кількості ресурсів урану в Україні дещо відрізняються. 
Так, за показниками Міжнародного агентства з атомної енергії 
 (МАГАТЕ), станом на 1 січня 2000 року ресурси урану в Україні 
становили 235 тис. т. Основна їх маса пов’язана з урано-натрієвими 
(альбітитовими) формаціями (133,5 тис. т). За інформацією Геннадія 
Буткевича, на 2019 рік ресурси уранових руд в Україні оцінювали 
в 560 тис. т, а підтверджені запаси – 270 тис. т [11]. 

Для отримання урану також перспективним є розширення про-
мислового застосування та урановмісних мінералів рідкісних земель, 
урановмісних органічних сполук та ін. Різноманіття ізотопності 
мінералів, безумовно, потребує адаптованих геологічних досліджень, 
технологій видобування, вилучення, переробки, конкретизованих 



224 Бодюк А. В. 
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
2
. 
№

 2
8

фінансово-економічних оцінок руд тощо. Хоча важливо відмітити, 
що за своїми енергетичними можливостями запаси урану-235 не 
перевищують запасів нафти.

Для орієнтації у вартісно-ресурсних результатах геологічного ви-
вчення родовищ урану розрахункову вартість одиниці видобутої 
корисної копалини (Цр), за ПКУ, можна обчислювати за формулою:

Цр = (Вмп + (Вмп × Кр)) : Vмп ,

де: 
Вмп - вираховані витрати (у грн); 
Кр - коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчисле-

ний у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних ко-
палин ділянки надр, затверджених Державною комісією України по 
запасах корисних копалин (десятковий дріб); 

Vмп - кількість урану, видобутого за звітний період (т).
Вартість руд урану, аналогічно до золота, видобутих з корінних 

родовищ, обчислюють з урахуванням ціни реалізації за податковий 
(звітний) період (у разі відсутності реалізації в цьому періоді - за 
найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу 
без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму ви-
трат платника на збагачення (афінаж) і доставку (перевезення, 
транспортування) споживачеві. Вартість одиниці видобутих покла-
дів урану визначають з урахуванням частки (у натуральному ви-
мірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих покладів 
[12, п. 252.17].

Як й уран, у світових масштабах залізні руди трапляються лише 
на обмежених і вже відомих територіях. Однак запаси залізної руди 
на нашій планеті оцінюють приблизно в 140 млрд т [13, 15] чи 
150 млрд т [14]. Найбільш багатими на руди в перерахунку на за-
лізо є такі країни, як Бразилія, Австралія, Україна, Росія, Китай 
і США. Україна посідає шосте місце за об’ємами видобутку залізної 
руди та виробляє 5% світових об’ємів залізорудної продукції 
[13, 16–17; 14].

В Україні, Австралії та Росії зосереджено 46% світових роз-
віданих запасів заліза. Але в Україні запаси цього металу най-
більші у світі і становлять 12 млрд т – більше 16% світових роз-
віданих запасів [13, 15]. В Україні розвідані 58 родовищ залізних 
руд. Вони представлені трьома основними типами: багатими мар-
титовими й магнетитовими рудами, залізистими кварцитами (маг-
нетитовими, окисленими), бурими залізняками (осадовими мор-
ськими в Керченському залізорудному басейні). Але з різних 
причин експлуатують тільки 22 родовища [13, 18]. На наш погляд, 
важливо визнати необхідність розробки нових критеріїв і методик 
оцінки фактичної вартості та перспективності експлуатації і цих 
родовищ, а також не використовуваних, з упровадженням нових 
технологій. Такі проблеми належать до питань економічної ресур-
согеології (ЕРГ).

Розглянемо приклад порівняльного вимірювання. У табл. 5 на-
ведено показники динаміки торгівлі мінеральною продукцією Укра-
їни протягом 2014–2020 років.  
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Таблиця 5
Динаміка показників експорту й імпорту мінеральної продукції в Україні

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Експорт товарів 
з України, 
млрд дол. США

53913,3 38127,0 36361,0 34428,4 47334,7 49853,1 49388,1

Частка 
 мінеральної 
 продукції в 
 загальному 
 експорті товарів 
з України, %

11,3 8,1 7,5 8,9 9,2 9,8 10,8

Експорт 
 мінеральної  
продукції, 
млн дол. США

6104,2 3099,5 2728,8 3848,6 4339,6 4866,5 5307,0

Імпорт 
мінераль ної  
продукції, 
млн дол. США

16066,4 11690,0 8495,0 12363,2 14191,9 12984,6 8402,7

Питома вага 
експорту в  
імпорті

38,0 26,5 32,1 31,1 30,6 37,5 63,2

Частка мінеральної продукції в загальному експорті товарів Укра-
їни у 2014–2020 роках не перевищувала 11,3%. Хоча її запаси в 
надрах оцінюють великими показниками. Не високою була питома 
вага експорту в імпорті цієї продукції (хоча 2020 року цей показник 
зріс до 63,2%) [15, 73–74].

Розглянемо кількісно-якісне вимірювання. За масштабом родо-
вища корисних копалин поділяють на п’ять груп. Градація за роз-
міром родовищ на території України з найбільшими запасами окре-
мих руд показана в табл. 6.    

Таблиця 6
Поділ родовищ корисних копалин за розміром запасів

Корисні копалини
Запаси родовищ

Унікальні Дуже крупні Крупні Середні Дрібні

Залізні руди, 
млрд т  >10  5–10  1–5 0,1–1 <0,1

Марганцеві руди, 
млн т  > 200  100–200  75–100 25–75 <25

Боксити, млн т  > 1000  300–1000  100–300 10–100 <10

Свинець  > 3  2–3  1–2 0,5–1 <0,5

Цинк  > 10  5–10  1–5 0,5–1 <0,5

З табл. 6 видно, що за обсягами потенційні запаси залізних руд 
найбільш великі (на порядок), але за якісними показниками не най-
кращі.

Висновки і пропозиції. Ресурсометрію потрібно трактувати як 
науку про вимірювання, оцінювання та передбачення в кількісних і 
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кількісно-якісних показниках надрових ресурсів та господарське їх 
використання за потребами, обґрунтування рекомендацій з підви-
щення результативності.

Ресурсометричні оцінки та прогнози необхідні для передбачення 
потреб у ресурсах для поточних заходів, у майбутньому та з їх за-
безпечення, а також в інтересах суспільства, зокрема суб’єктів гос-
подарювання, територіальних громад, у зовнішньоекономічних сто-
сунках із суб’єктами господарювання, з урахуванням внутрішніх і 
зовнішніх, економічних, екологічних, соціальних, зовнішніх полі-
тичних й інших факторів, що мають свої походження, статику і 
динаміку, сфери застосування, практику проведення аналізу статис-
тичних, вартісних й інших матеріалів. 

Ресуросометрію в отриманні для аналізу показників необхідно 
розвивати на статистичній базі, з використанням конкретних галу-
зевих матеріалів, зокрема енергоресурсних, трудоресурсних (мало-
досліджені в надрокористуванні). Отже, за ресурсним підходом 
пропонуємо формувати таку наукову галузь, як ресурсометрія ко-
рисних копалин, що належить до складових ресурсогеології надро-
користування. 
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ЗЛОЧИННІ ДІЇ В ПЕРІОД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ 
ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Мета статті полягає в дослідженні жахливої події, що цілком змінила хід 
історії і на сьогодні справляє вплив на мільйони людей в усьому світі.

Методологічною основою дослідження є використання методу теоретичного 
узагальнення (задля встановлення причин і наслідків геноциду як процесу зни-
щення повністю або частково будь-якої національної, етнічної, расової або ре-
лігійної групи), а також аналізу та синтезу (для вивчення свідчень, які зали-
шили очевидці тих подій).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що виявлено основ-
ні негативні тенденції геноциду українського народу як способу його організо-
ваного знищення. Дослідження базується на інформації Інституту демографії та 
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соціальних досліджень про втрати населення України в тогочасних межах УРСР 
під час Голодомору 1932–1933 років. Констатовано, що це найбільша в історії 
України трагедія, тяжкий злочин, вчинений коли-небудь проти нашого народу.

Висновки. Вказано, що в досліджуваний період у переважній більшості міст 
і сіл України люди помирали від голоду, організованого тодішньою владою. 
Наголошено на необхідності пам’ятати цю трагедію, аби вона ніколи не повто-
рилася. Зазначено про заходи, вчинені на державному рівні та локальному (у 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв) з ушанування жертв 
Голодомору 1932–1933 років. 

Ключові слова: Голодомор, пам’ять, колективізація, Українська РСР, геноцид.
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Criminal actions during the holodomor of 1932–1933  
as genocide of the ukrainian people

The purpose of the article is to study a horrific event that completely changed the 
course of history and today has a diverse impact on millions of people around the world.

The methodological basis of the study is the use of general scientific methods: 
the method of theoretical generalization of the criteria of genocide – to destroy 
in whole or in part any national, ethnic, racial or religious group. The analysis of 
documents and materials that left eyewitnesses of those events was also applied.

The scientific novelty of the obtained results is that the main negative 
tendencies of the cause of the mechanism of genocide as a way of organized 
destruction of the Ukrainian people are revealed.

The article studies the development trends of the Ukrainian tragedy of 1932–
1933. The study is based on information from the Institute of Demography and 
Social Research, the examination of which provided data on the loss of the 
population of Ukraine within the then USSR. The study made it possible to 
determine that the Holodomor is the greatest tragedy in the history of Ukraine, 
the most serious crime ever committed against our people.

Conclusions. It was found that in the vast majority of cities and villages of 
Ukraine died of hunger and cold, whole villages and towns died. Predatory grain 
procurement was carried out quickly, churches were closed and destroyed. The then 
authorities carried out a «cleansing» of the Ukrainian intelligentsia.

Humanity, Ukrainian society, young people have no right to forget the greatest 
tragedy of the twentieth century.

Keywords: Holodomor, memory, collectivization, Ukrainian SSR, genocide.
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Преступные действия в период Голодомора 1932–1933 годов 
как геноцид украинского народа

Цель статьи заключается в исследовании ужасного события, полностью из-
менившего ход истории и на сегодняшний день оказывающего влияние на 
миллио ны людей во всем мире. 

Методологической основой исследования является использование метода 
теоретического обобщения (для установления причин и последствий геноцида 
как процесса уничтожения полностью или частично любой национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы), а также анализа и синтеза (для 
изучения свидетельств, оставленных очевидцами тех событий). 

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что выявлены 
основные негативные тенденции геноцида украинского народа как способа его 
организованного уничтожения. Исследование базируется на информации Инсти-
тута демографии и социальных исследований о потерях населения Украины в 
пределах УССР во время Голодомора 1932–1933 годов. Констатировано, что это 
самая большая в истории Украины трагедия, тяжкое преступление, совершенное 
когда-либо против нашего народа. 

Выводы. Указано, что в исследуемый период в большинстве городов и сел 
Украины люди умирали от голода, организованного тогдашней властью. Акцен-
тировано на необходимости помнить эту трагедию, чтобы она никогда не по-
вторилась. Отмечено о мероприятиях, предпринятых на государственном и ло-
кальном уровнях (в Национальной академии руководящих кадров культуры и 
искусств) по увековечению жертв Голодомора 1932–1933 годов. 

Ключевые слова: Голодомор, память, коллективизация, Украинская ССР, 
геноцид.

Ми є. Були. І будем Ми.
Й Вітчизна наша з нами.

Іван Багряний

Постановка проблеми. Голодомор 1932–1933 років, безумовно, 
став тією жахливою подією, що цілком змінила хід історичних подій 
і донині справляє різнобічний вплив на мільйони людей в усьому 
світі. У новому Українському тлумачному словнику зазначено: «Го-
лодомор – штучний голод, організований у величезних масштабах 
злочинною владою проти населення власної країни. Іншими словами, 
це злочин свідомого вбивства мільйонів українців, учиненого в 
1932–1933 роках. Для радянської системи людина була лише «гвин-
тиком і коліщатком». Тих же, хто намагався зберегти власну людську 
гідність, внутрішню свободу, режим намагався зламати, приручити 
чи знищити, такими механізмами стали «трудові табори», колекти-
візація, Голодомор і криваві репресії. Найбільше від цього постраж-
дали українці».

Голодомор 1932–1933 років цілком відповідає критеріям такого 
злочину, як геноцид, визначеному в статті ІІ Конвенції ООН «Про 
попередження злочину геноциду та покарання за нього» від 
09.12.1948: «Геноцид означає дії, вчинені з наміром знищити 
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 повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або 
релігійну групу як таку». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники (О. Весе-
лова, Н. Вітровчак, А. Марочко, О. Стасюк та ін.) висвітлюють 
величезне коло пов’язаних з Голодомором тем. У фондах Націо-
нального музею історії України в Другій світовій війні зібрано 
близько 400 тисяч музейних предметів, спогадів населення. Екс-
позиційний простір уміщує близько 17 тисяч справжніх атрибутів 
страшного лиха. Це дає змогу кожному поглянути під різним 
кутом зору на окреслену трагедію, збагнути її причини й наслідки, 
виокремити епізоди, без яких не можливе цілісне розуміння ге-
ноциду. 

Виклад основного матеріалу.  Голодомор в Україні в 1932–
1933 роках тривав 17 місяців. Сьогодні можна навести багато при-
кладів пережитих українцями жахіть. Це були часи поневіряння, 
відчаю, страху. 

28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила Закон Укра-
їни «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», що офіційно 
визнає Голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського 
народу. Після розслідування СБУ кримінальної справи №475 за 
фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках Інститут 
демографії та соціальних досліджень провів судову науково-до-
слідну експертизу, яка дала результати: прямі втрати населення 
України в тогочасних межах УРСР унаслідок Голодомору станов-
лять 3 млн 991 тис. осіб (у селах – 3 млн 666 тис. (93%), у міс-
тах – 275 тис. (7%), а непрямі втрати (дефіцит народжень) до-
рівнюють 1 млн 122 тис. осіб (у селах – 762 тис., у містах – 
360 тис.). Серед заморених 
голодом – 3 млн 597 тис. 
(91,2%) – українці, 345 тис. 
(8,8%) – представники націо-
нальних меншин [2, с. 55].

Голодомор – це найбільша в 
історії України трагедія, найжах-
ливіший злочин, вчинений проти 
нашого народу. Метою організато-
рів Голодомору було підірвати 
сили волелюбної нації, назавжди 
усунути будь-яку можливість від-
родити державність. Проте, не-
зважаючи на мільйонні жертви, 
Україна вистояла. Ані геноцид, 
ані репресії не знищили духу сво-
боди в українців. Ми зберегли національну свідомість, цілісність та 
ідентичність, не перервали зв’язку поколінь і наприкінці ХХ століт-
тя відродили власну незалежну державу.

Ми спрямовані в майбутнє, проте ніколи не забудемо свого ми-
нулого, яким би трагічним воно не було. Зазначимо, що вшанування 
пам’яті померлих під час Голодомору 1932–1933 років і тих, хто 
вижив, стало традиційним у залах наукової бібліотеки Національної 
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академії керівних кадрів культури і мистецтв. Кафедри проводять 
різноманітні заходи, присвячені пам’яті голодоморів в Україні. Так, 
було організовано зустріч здобувачів з людьми, які пережили часи 
лихоліть, і проведено тематичну бесіду «Що я знаю про Голодомор».

Часто студентська молодь цікавиться, хто організував Голодомор 
і кому він був потрібен. А можливо, і вигідний. Насамперед потріб-
но згадати, що Україну завжди хотіли знищити. На це є багато 
причин. По-перше, Україна – багата на природні ресурси країна, що 
знаходиться в центрі Європи. По-друге, такі чорноземи є тільки в 
Україні, за часи Другої світової війни Гітлер вагонами вивозив до 
Німеччини наш ґрунт. По-трете, Україна була основною житницею 
Радянського Союзу. Сталін разом зі своїми поплічниками, у руках 
яких були всі важелі керівництва, формували грабіжницькі плани 
хлібозаготівель і репресій щодо українського народу, особливо селян.

Голодомору могло й не бути, якби колгоспники й одноосібники 
мали змогу розпоряджалися плодами своєї праці. У них забирали 
зерно – і люди недоїдали. Голод посилювався. Керівництво насаджу-
вало насильницьку колективізацію. Хлібозаготівля нагадувала уза-
конений грабіж, влада закривала й руйнувала церкви. Вимирали 
цілі населені пункти.

Насильницька колективізація в Україні передбачала вилучення 
майна в селян, розкуркулення працьовитого населення призвело до 
його збідніння, «куркулів» (заможних селян) позбавляли домівки, 
заарештовували цілими родинами й виселяли в північні райони Ро-
сії – на Соловки. Загалом в Україні з 1928 по 1931 рік було знище-
но 352 тисячі домогосподарств, пограбовано понад 1,5 мільйона 

людей. Крім цього, були 
створені спеціальні місця 
для переселенців, буду-
вали для них тюрми [5].

Влада фізично знищи-
ла чи ізолювала від сус-
пільства найпідприємли-
віших господарів і най-
активніших особистостей. 
Очевидці тих подій, які 
вижили, розповіли на-
ступним поколінням про 
злочин проти українців. 
Серед них вчителька з 
Харкова Олександра 

 Радченко, живописець Панас Заливаха, відома модель та громадська 
діячка Євгенія Са ке вич-Даллас, українські публіцисти Володимир 
Маняк і Лідія Коваленко-Маняк, письменники Василь Барка й Ана-
толій Дімаров, правозахисники Левко Лук’яненко та Микола Руден-
ко й ін. Вони не тільки зуміли вижити, а й не дали знищити себе 
духовно: реалізували себе, попри травму пережитого в 1932–1933 ро-
ках і всупереч радянській дійсності наступних років. Завдяки таким 
людям, як вони, Сталінові не вдалося зламати Україну: ризикуючи 
кар’єрою, свободою або навіть життям, вони зробили все, щоб збе-
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регти правдиві відомості про Голодомор. Наприклад, учителька з 
Харкова наприкінці 1945 року була засуджена на 10 років ГУЛАГУ 
за те, що вела щоденник про Голодомор, щоб наступне покоління 
знало, що пережив народ у той страшний період.

Художниця Катерина Білокур вказувала, що доля випробовує 
тих, хто не мириться і йде до великої мети, але сильні духом упер-
то йдуть до наміченої мети – і тоді доля винагороджує їх сторицею.

Американський журналіст Вільям Чемберлин, московський ко-
респондент бостонської газети, писав, що Голодомор був інструментом 
національної політики більшовиків, ужитим свідомо як останній 
засіб зламати опір українського селянства проти системи.

Наголосимо, що в роки Голодомору тодішня влада здійснювала 
«зачистку» української інтелігенції і згортала українізацію. 1930 року 
перед судом постали 450 осіб, невдовзі було заарештовано ще 700. 
В Україні репресували понад 30 тисяч представників інтелігенції. 
Але не вдалося тодішньому режиму поставити на коліна українську 
інтелігенцію. Влада побоювалася, що ідеї інтелігенції поширяться 
на селі та переростуть у масштабний національний рух за незалеж-
ну Українську державу. Насильницьке вилучення із суспільного 
життя Миколи Хвильового, Леся Курбаса, Олександра Шумського й 
багатьох інших – цілої генерації носіїв національної ідеї, митців, 
науковців, висококваліфікованих спеціалістів з якісною європей-
ською освітою – завдало непоправного удару українській культурі 
та науці.

Метою тодішнього уряду було скорити українців за допомогою 
голоду. Так було знищено мільйони наших громадян: за останніми 
підрахунками українських дослідників, кількість убитих голодом на 
території України становить 7 мільйонів осіб, ще близько 3 мільйо-
нів загинуло від голоду за межами України, у місцях компактного 
проживання українців.

Відлуння Голодомору на народ відчутне й сьогодні. Українське 
суспільство не позбулося інфекції страху. Живописець Опанас За-
ливаха в контексті історії нашого народу зазначав, що в українців 
страх був постійно: його живили голод, репресії, втрата роботи, сім’ї. 
Наслідком цього є те, що українці часто сприймають себе як жертв, 
як результат – пасивність, відсутність довіри до влади та соціальна 
апатія.

Сьогоднішнє покоління українців вивчає свою історію, а визнання 
Голодомору геноцидом українського народу та поширення знань про 
цю трагедію є частиною державної стратегії. 

Щороку 23 листопада весь український народ відзначає День 
пам’яті жертв голодоморів. Здобувачі Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв завжди готуються до цієї дати: приходять 
до наукової бібліотеки Академії, підбирають матеріали для прове-
дення просвітницьких заходів.

Найперші у світі пам’ятники жертвам Голодомору були відкриті 
в жовтні 1983 року в Канаді. Особливе символічне значення має 
спорудження Меморіалу вшанування жертв Голодомору-Геноциду в 
1932–1933 роках у столиці США Вашингтоні. Урочиста церемонія 
його відкриття відбулася 7 листопада 2015 року. Автором ідеї та 
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архітектором пам’ятника є американка українського походження 
Лариса Курилас. Меморіал має назву «Пшеничне поле» – це вели-
чезний барельєф, на якому зображені колоски пшениці, що посту-
пово зникають. На пам’ятнику викарбувано слова «Пам’яті мільйо-
нів невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого і 
скоєного сталінським тоталітарним режимом».

Сучасна Україна, безперечно, вшановує пам’ять жертв Голодомо-
ру. Наприкінці травня 2006 року створено Український інститут 
національної пам’яті, який за своїм статусом має повноваження 
державного комітету зі спеціальними правами у сфері формування 
політики національної пам’яті. 2008 року до 75-х роковин Голодо-
мору вийшли у світ 19 томів Національної книги пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років в Україні. Тоді ж у столиці України 
було споруджено Національний меморіал пам’яті жертв голодоморів 
як чільне місце для візитів вищих посадових осіб інших держав до 
України.

Важливим заходом, що дає змогу нагадати людям про трагедію 
та стимулює вшанувати загиблих, стала акція «Запали свічку». Ві-
деоролики («Ми пам’ятаємо. Ми сильні», «Сьогодні твоє вікно не 
залишиться порожнім», «Запалимо свічку пам’яті й охороняймо 
кордони» й ін.) дають можливість усвідомити глибину трагедії, яку 
довелося пережити українцям у 1932–1933 роках, і зрозуміти при-
чини Голодомору [4 c. 5–6], одна з яких полягає в тому, що сталін-
ський режим остерігався українців і намагався їх знищити. Отже, 
Голодомор – помста за волелюбність українського народу, який 
прагнув незалежності, зберігав власну ідентичність, вірив у Бога, 
чинячи опір більшовизму.

Програмою Наглядової ради 
Міжнародного благодійного фон-
ду «Україна 3000» передбачено 
зафіксувати свідчення всіх укра-
їнців, які пережили жахливі го-
дини голоду й страху або знають 
про це від своїх батьків. 

Ми поминаємо жертв Голо-
домору, бо в ті жахливі роки 
відбулося цинічне нехтування 
правами людей, глум над гідніс-
тю Людини, над її найдорогоцін-
нішим скарбом – життям. Голод-
на смерть об’єднала лівий і пра-
вий береги Дніпра, пронизавши 
всю Україну від півночі до пів-
дня, від заходу до сходу, зали-
шивши безлюдними села, а дітей 
сиротами.

Київ пам’ятає Голодомор. 
Саме біля відбудованого Михай-
лівського Золотоверхого собору 
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встановлено пам’ятний знак жертвам Голодомору, який набув ста-
тусу меморіалу.

Людство не має права забути найбільшої трагедії ХХ сторіччя, 
коли у стражданнях виснажені голодом помирали діти, їхні батьки. 
Українське суспільство дедалі глибше усвідомлює уроки минулого. 
Понад 70% громадян вшановують цю трагедію як акт геноциду 
українського народу. Ми вдячні країнам, які визнають, що сталін-
ський комуністичний режим вчинив свідомий, ретельно спланований 
геноцид українського народу.

Нині підсумком щодо вшанування пам’яті жертв і постраждалих 
від голодомору в Україні є статті Закону України «Про Голодомор 
1932–1933 років в Україні». 

Стаття 1. Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом укра-
їнського народу.

Стаття 2. Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в 
Україні визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодо-
мору, приниженням гідності українського народу і є протиправним.

Стаття 3. Органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування відповідно до своїх повноважень зобов’язані:

– брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфе-
рі відновлення та збереження національної пам’яті українського народу;

– сприяти консолідації та розвитку української нації, її історич-
ної свідомості та культури, поширенню інформації про Голодомор 
1932–1933 років в Україні серед громадян України та світової гро-
мадськості, забезпечувати вивчення трагедії Голодомору в закладах 
освіти України;

– вживати заходів щодо увічнення пам’яті жертв і постраждалих 
від Голодомору 1932–1933 років в Україні, у тому числі споруджен-
ня в населених пунктах меморіалів пам’яті та встановлення пам’ятних 
знаків жертвам Голодомору;

– забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та 
громадських установ і організацій, учених, окремих громадян, які 
досліджують проблеми Голодомору 1932–1933 років в Україні та 
його наслідки, до архівних та інших матеріалів з питань, що стосу-
ються Голодомору.

Стаття 4. Держава забезпечує умови для проведення досліджень 
і здійснення заходів з увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 років в Україні на основі відповідної загальнодержавної про-
грами, кошти на виконання якої щорічно передбачають у Держав-
ному бюджеті України [2].

Висновки. Голодомор 1932–1933 років – спланована акція тодішньої 
влади країни, що призвела до загибелі мільйонів українців. Пам’ять 
про цю трагедію стимулює нас, українців, розбудовувати сильну, де-
мократичну та прогресивну державу, у якій таким жахіттям не місце. 
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ІННОВАЦІЙНА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Метою статті є обґрунтування інноваційної моделі системи військової осві-
ти України. 

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

Наукова новизна полягає в тому, що в статті запропоновано інноваційну 
модель військової освіти як повністю узгоджену систему управління військовою 
освітою, що розвиває лідерів, які володіють навичками ведення війни, практич-
ного й етичного застосування військової сили. 

Висновки. У результаті дослідження доведено, що імплементація та реалі-
зація на практиці запропонованої інноваційної моделі системи військової освіти 
має можливість забезпечити потреби стейкхолдерів у висококваліфікованих 
професійних кадрах. 

Ключові слова: вища освіта, інституційний розвиток, освіта та підготов-
ка, професійна військова освіта, система військової освіти. 
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Innovational military education: state and development prospects 

The purpose of the article is Ukraine military education system innovative 
model substantiation. 

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

The scientific novelty is in the innovative model	 of	military	 education	 proposed.	The	
model	consists	of	three	components:	formal	(high	education),	professional	military	education,	and	
training	the	officers	and	military	specialists. 

Conclusions. The study found that implementation	 and	 realization	 in	 practice	 of	 the	
proposed	innovative	model	of	the	military	education	system	makes	it	possible	to	provide	the	needs	
of	stakeholders	in	highly	qualified	professional	personnel. 

Key words: education and training, high education, institutional development, 
professional military education, system of military education. 



240 Руснак І. С., Мірненко В. І., Кас’яненко М. В., Оліферук В. М., Вітер Д. 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
2
. 
№

 2
8

Руснак И. С.
доктор военных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники Украины, 
первый заместитель министра обороны Украины 

Мирненко В. И.
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник образования Украины, директор, 
Департамент военного образования и науки 
Министерства обороны Украины 

Касьяненко М. В.
полковник, кандидат военных наук, 
заместитель директора, начальник отдела, 
Департамент военного образования и науки 
Министерства обороны Украины
 
Олиферук В. Н.
полковник, кандидат технических наук, 
начальник научно-исследовательского управления 
проблем развития военного образования и науки, 
Центр военно-стратегических исследований 
Национального университета обороны Украины 
имени Ивана Черняховского 

Витер Д. В.
доктор философских наук, старший научный сотрудник, 
главный научный сотрудник научно-исследовательского управления 
проблем развития военного образования и науки, 
Центр военно-стратегических исследований 
Национального университета обороны Украины 
имени Ивана Черняховского 

Инновационное военное образование: 
состояние и перспективы развития

Цель статьи – обосновать инновационную модель системы военного образо-
вания Украины. 

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

Научная новизна заключается в том, что в статье предложено инновацион-
ную модель военного образования как полностью согласованную систему управ-
ления военным образованием, которая развивает лидеров, владеющих навыками 
ведения войны, практического и этического использования военной силы. 

Выводы. В результате исследования установлено, что имплементация и ре-
ализация на практике предложенной инновационной модели системы военного 
образования дает возможность обеспечить потребности стейкхолдеров в 
высококвалифицированных профессиональных кадрах. 

Ключевые слова: высшее образование, институциональное развитие, об-
разование и подготовка, профессиональное военное образование, система воен-
ного образования. 

Постановка проблеми. Інтереси національної безпеки та оборони, 
пов’язані із запобіганням виникненню і розвитку збройних конфліктів 
на території держави, із забезпеченням її здатності протистояти 
зовнішній агресії, вимагають від Збройних Сил України (далі	–	ЗСУ)	
постійно підтримувати й розширювати свої спроможності, протидіяти 
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наявним і потенційним загрозам, ураховувати зміни в безпековому, 
стратегічному й операційному середовищі, завчасно та адекватно 
реагувати на зміни форм, способів, характеру й основних принципів 
ведення збройної боротьби. Сучасний	 розвиток	 Збройних	 Сил	 України,	
пов’язаний	 з	 необхідністю	 відстоювати	 територіальну	 цілісність	 держави	 в	
поєднанні	 з	 реалізацією	 стратегічного	 курсу	 на	 євроатлантичну	 інтеграцію,	
суттєво	 змінив	 пріоритети	 будівництва	 ЗСУ.	 Зміна	 форм	 і	 способів	 сучасної	
збройної	 боротьби,	 поступовий	 перехід	 ЗСУ	 на	 стандарти	НАТО	потребують 
формування	нових	підходів	до	освіти	та	підготовки	військових	фахівців.	Наявна	
модель	системи	військової	освіти	не	враховує	більшості	сучасних	тенденцій	в	
освіті	при	підготовці	військових	фахівців,	зменшуючи	ефективність	імплементації	
стандартів	 НАТО.	 Водночас,	 застарілі	 форми	 здійснення	 освітньої	 діяльності	
чинять	 опір	 інноваційному	 потенціалу	 професіоналізації	 військової	 освіти.	 З	
огляду	на	це,	актуальним	питанням	є	впровадження	сучасної	моделі	військової	
освіти	з	урахуванням	основних	потреб	 і	тенденцій	будівництва	Збройних	Сил	
України,	що	виникають	на	шляху	євроатлантичної	інтеграції.	

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним	питанням	розвитку	
військової	освіти	приділяють	увагу	багато	закордонних і	вітчизняних	науковців	
та	 практиків.	 Зокрема,	 у	 роботах	 [9–11;	 13;	 14;	 16]	 досліджено	 проблеми	
теоретичного	обґрунтування	сучасної	моделі	системи	військової	освіти,	питання	
стандартизації,	імплементації	стандартів	НАТО	у	вітчизняну	систему	військової	
освіти,	визначено	стратегічні	цілі,	пріоритети	та	шляхи	її	розвитку,	потенціал	і	
можливості	забезпечення	потреб	Збройних	Сил	України	у	висококваліфікованих	
кадрах	 тощо.	 У	 вітчизняних	 дослідженнях	 [2–5]	 порушено	 питання	 адаптації	
зарубіжного	 досвіду	 розвитку	 військової	 освіти,	 представленого	 в	 державах-
членах	НАТО,	до	потреб	української	системи	військової	освіти.	Проте	питання	
обґрунтування	інноваційної	моделі	військової	освіти,	яка	б	адекватно	відображала	
сучасні	тенденції	будівництва	Збройних	Сил	і	створювала	умови	для	забезпечення	
їх	потреб	у	висококваліфікованих	фахівцях,	залишається	актуальним.	

Метою статті є	обґрунтування інноваційної	моделі	системи	військової	освіти	
України. 

Виклад основного матеріалу. Провідною	 тенденцією	 розвитку	 системи	
військової	 освіти	 в	 країнах-членах	 НАТО	 є	 її	 професіоналізація	 з	 метою	
підвищення	ефективності	підготовки	військових	фахівців.	Досвід	країн-членів	
НАТО	 свідчить	 про	 те,	 що	 система	 підготовки	 військових	 фахівців	 для	 сил	
безпеки	 й	 оборони	 має	 такі	 особливості:	 чітко	 виражена	 спеціалізація,	
інтенсивність	та	короткостроковість	освітнього	процесу.	У	підготовці	офіцерських	
кадрів	 пріоритетними	 є:	 практичне	 спрямування	 навчання,	 зорієнтоване	 на	
вирішення	 конкретних	 практичних	 завдань;	 вивчення	 важливих	 для	 безпеки	
держави	предметів	в	галузі	міжнародних	відносин;	якісний	відбір	кадрів	для	сил	
безпеки	та	оборони;	використання	принципу	навчання	протягом	життя.	Карди
нальні	 зміни	 структури	 системи	 військової	 освіти,	 характерні	 для	 більшості	
країн-членів	НАТО,	мають	на	меті	 побудову	 сучасної	моделі	 професійної	 вій
ськової	освіти,	що	забезпечує	підготовку	офіцерів,	здатних	на	практиці	вирішу
вати	 складні	 завдання,	 пов’язані	 з	 усім	 комплексом	проблем,	що	 виникають	 в	
оперативному	середовищі	[3].	

Варто	зауважити,	що	ефективне	вирішення	завдань,	пов’язаних	 із	забезпе
ченням	 інтересів	 національної	 безпеки	 й	 оборони,	 не	 обмежене лише	
застосуванням	збройних	сил	(далі	–	ЗС)	держави,	які	є	лише	одним	з	елементів	
системи	забезпечення	національної	безпеки	та	оборони	й	мають	співпрацювати,	
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проводити	 спільні	 операції	 та	 заходи	 з	 іншими	 складовими	 сил	 безпеки	 й	
оборони.	Потрібним	є	розширення	можливостей	сумісності	не	 тільки	на	рівні	
видів	і	родів	ЗС,	але	й	на	рівні	міжвідомчої	взаємодії	та	координації.	Водночас	
мають	 бути	 створені	 умови	 для	 забезпечення	 сумісності	 видів	 і	 родів	 ЗС	 з	
підрозділами	 інших	складових	сил	безпеки	та	оборони	на	всіх	рівнях,	що	має	
на	меті	отримання	якісної	переваги	як	основи	успішного	застосування	військової	
сили	 на	 підґрунті	 професіоналізації	 військової	 освіти,	 сучасний	 стан	 якої	
характеризується	 інституційною	розгалуженістю,	 традиційною	орієнтацією	на	
фундаментальну	підготовку	[2; 12]. Це	свідчить	про	нагальність	потреби	розвитку	
професійної	 складової	 військової	 освіти,	 змін	 у	 структурі системи	 військової	
освіти в	безпосередньому	зв’язку	з	вирішенням	питань	узгодженості	процесів	
здобуття	вищої	військової	освіти,	професійного	та	кар’єрного	зростання	офіцерів,	
що	 є	 одним	 з	 важливих	 пріоритетів	 підвищення	 боєздатності	 військ	 (сил),	
обумовлюючи	необхідність	трансформації	системи військової освіти. 

На сьогодні основні напрями трансформації військової освіти в 
Україні визначені в законодавчій і нормативноправовій базі, 
відповідно до якої передумовами для розробки нової системи 
військової освіти є такі:	

1. Розвиток Збройних Сил України за стандартами НАТО, що 
сприяє досягненню сумісності зі збройними силами провідних держав 
світу. 

2. Створення єдиної уніфікованої системи освіти та підготовки 
особового складу сил безпеки та оборони з урахуванням досвіду 
держав-членів НАТО. 

3. Необхідність формування ефективної системи професійної 
військової освіти, інтегрованої в державну систему освіти. 

4. Забезпечення централізованої підготовки особового складу сил 
безпеки оборони оперативного та стратегічного рівнів. 

5. Професійна військова освіта як підґрунтя для формування 
професійної армії – школи лідерства. 

6. Реалізація принципу «Освіта впродовж військової кар’єри». 
7. Забезпечення якості вищої освіти та професійної військової 

освіти відповідно до вимог стандарту НАТО Bi-SCD 075-007 «Освіта 
і підготовка». 

8. Упровадження системи акредитації військової освіти у 
військових закладах вищої освіти згідно з потребами та специфікою 
сил безпеки та оборони. 

Ці напрями визначені з урахуванням євроатлантичних прагнень 
України й потребують обов’язкового врахування досвіду країн-членів 
НАТО щодо імплементації сучасної інноваційної моделі військової 
освіти в практику. 

Досвід держав-членів НАТО,	зокрема	США,	вказує на необхідність 
поєднання формальної і неформальної освіти [7; 8]. Одним з основних 
питань у цьому аспекті є забезпечення якості військової освіти. 
Водночас, як свідчить аналіз нормативно-правової бази НАТО з 
питань організації вищої освіти та професійної військової освіти, 
система підготовки та освіти НАТО регламентована ієрархією керівних 
документів – від Політики до Директив	 [10;	 15].	Ці документи є 
основою для організації і провадження освітньої діяльності в закладах 
освіти НАТО, національних закладах держав-членів Альянсу та 
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країн-партнерів. Крім того, керівні документи НАТО у сфері 
регулювання військової освіти передбачають поєднання освіти й 
підготовки. 

Аналіз свідчить, що освіта та підготовка в закладах освіти НАТО 
зосереджена на професійній підготовці, тобто проходженні L-курсів	
[6].	Така	підготовка	спрямована	на	набуття	офіцерами	та	військовими	фахівцями	
лише військово-професійних компетентностей, не прив’язаних до 
функціональних особливостей конкретної посади,	 але	 враховує 
військові звання (рис. 1). 

Рис 1. Спрощена схема освіти та підготовки в державах-членах НАТО

Після проходження L-курсів відповідного рівня офіцер набуває 
компетентностей, які дають йому право обіймати посади офіцера в 
органах військового управління на рівні командування компоненти 
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L5 – СТРАТЕГІЧНЕ 
УПРАВЛІННЯ

L4 – ПІДГОТОВКА 
ВИЩОГО КЕРІВ-
НОГО СКЛАДУ

L3 – МІЖВИДОВА 
ПІДГОТОВКА
JPME 2 (Joint 
Headquarters)

L2 – ВИД ЗБРОЙ-
НИХ СИЛ

JPME 1 (Component 
command)

L1 – РІД ВІЙСЬК:
загальна для всіх;

підготовка за  
спеціалізацією

ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ НАТО

НАТО

К
 А

 Р
 ’

 Є
 Р

 А

PhD

США, Велика 
Британія

ФРН, Франція

БАКАЛАВР

МАГІСТР
(цивільний або 

військовий)

Неформальна військова освіта
Формальна  

військова освіта
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(Component command). Проходження курсу L2 дає можливість обійма-
ти керівну посаду в органах військового управління на рівні команду-
вання компоненти (Component command). Проходження курсу L3 дає 
змогу обіймати керівну посаду офіцера органу військового управління 
на рівні Об’єднаного міжвидового штабу (Joint Head-quarters). Після 
проходження курсу L4 офіцер отримує можливість обіймати керівну 
посаду органу військового управління на рівні Об’єднаного міжвидо-
вого штабу (Joint Head-quarters) або офіцера органу військового управ-
ління на рівні Вищого штабу союзницьких сил (SHAPE). Окремим 
етапом кар’єрного зростання є можливість проходження курсу L5 (для 
генералів, адміралів, державних службовців вищого рівня, керівників 
сектору безпеки та оборони), розрахованого на забезпечення вищого 
рівня державно-політичного та військового управління. 

Загальним принципом побудови підготовки в навчальних закладах 
НАТО є охоплення освіти та підготовки, а основними умовами функ-
ціонування системи військової освіти, за досвідом держав-членів 
НАТО, є поєднання формальної і неформальної освіти шляхом інте-
грації професійної військової освіти у вищу освіту та зарахування 
кредитів з неформальної освіти у формальну. 

Для розробки перспективної інноваційної моделі системи військової 
освіти України доцільно взяти за основу систему освіти та підготовки 
НАТО в межах єдиного комплексу закладів освіти НАТО та національ-
них закладів освіти держав-членів НАТО [13]. Такий підхід повністю 
вкладається у вимоги чинного національного законодавства, створюю-
чи можливість для проведення необхідних трансформацій системи 
військової освіти. Так, відповідно до Закону України «Про освіту» 
визначено такі види освіти: формальна, неформальна й інформальна 
[1]. У випадку з військовою освітою доцільно зазначити, що формаль-
на освіта охоплює вищу освіту, а неформальна – професійну військову 
освіту та підвищення кваліфікації. При цьому формальна освіта перед-
бачає досягнення здобувачами визначених стандартами вищої освіти 
результатів навчання відповідного рівня освіти (першого, другого, 
третього та наукового) і здобуття кваліфікацій, що визнає держава. 
Неформальна освіта поділяється на дві підсистеми: професійна військо-
ва освіта та підвищення кваліфікації. Фактично професійна військова 
освіта – це спеціалізована освіта, яку здобувають у неформальній осві-
ті за освітніми програмами з метою набуття відповідних рівнів військо-
вої освіти (тактичного, оперативного та стратегічного), удосконалення 
професійного рівня військового фахівця, набуття фахових компетент-
ностей, що забезпечують виконання службових (бойових) функцій. 

За наведеним підходом система військової освіти налічує три 
функціональні складові:	вища	освіта,	професійна	військова	освіта	та	підви
щення	кваліфікації,	які як основні складові формують модель системи 
військової освіти (рис. 2). Вітчизняні науковці запропонували подібну 
модель, обґрунтувавши її на теоретичному рівні [6].	З огляду на її 
високий потенціал щодо практичної реалізації та імплементації 
основних принципів професійної військової освіти зарубіжних країн, 
зокрема країн-членів НАТО, у вітчизняну систему військової освіти 
ми приймаємо запропонований українськими науковцями підхід і 
модель за основу формування інноваційної моделі системи військової 
освіти, доповнивши її важливим елементом. 
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У представленій моделі основним інноваційним елементом є 
запропонована система професійної військової освіти, що є новітнім 
у вітчизняній системі військової освіти та створює умови для здобуття 
вищої освіти, професійної військової освіти на основі принципу 
навчання протягом життя, забезпечуючи умови для кар’єрного 
зростання офіцерів та успішного проходження ними служби у 
військах (силах), органах військового управління тощо. 

Рис. 2. Модель системи військової освіти та підготовки для офіцерського складу 

ДОКТОР  
ФІЛОСОФІЇ,

ДОКТОР НАУК

СР

ТР

ОР

ВИЩА ОСВІТА
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА  
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

МАГІСТР
(галузь знань 25) 

60 ЄКТС 60 (формаль-
на освіта) + 60 

(40+20) (неформальна 
освіта) = 120 ЄКТС

МАГІСТР* (L1C)

БАКАЛАВР (L1 А – 
базовий курс профе-

сійної військової осві-
ти, L1 В – фаховий  

курс професійної вій-
ськової освіти (взвод))

ВИКОНАННЯ ВИМОГ: 
стандартів вищої освіти
(формування загальних і 
загальнопрофесійних ком-

петентностей)

Національний університет 
оборони України ім. Івана 

Черняховського

МАГІСТР
120 ЄКТС 
(60+60)

L5 – курси страте-
гічного управління 

вищого рівня та 
державної політики 

(генерали, держ-
службовці)

L4 – курси вищого 
керівного складу 

стратегічного рівня 
60 ЄКТС

(полковник- 
генерал)

КУРСИ ПК
(спеціалізація)

КУРСИ ПК
(спеціалізація)

КУРСИ ПК
(спеціалізація)

КУРСИ ПК
(спеціалізація)

Сили оборони
(МО, МВС, СБУ, 

СЗР)

Сили оборони
(ГШ, МО, РНБО)

Командир батальйону, 
у подальшому коман-

дир бригади

Командир батальйону, 
у подальшому коман-

дир бригади

Офіцер управління 
JHQ, Керівник J –  

органу штабу 
Component command

L2 – КШК видів 
ЗС України

30 ЄКТС (20+10)
(майор)

L1 С – фаховий 
курс професійної 
військової освіти 

(рота)
(капітан)

L3 – курси  
офіцерів об’єднаних 

штабів  
оперативного рівня
60 ЄКТС (40+20)
(підполковник- 

полковник)
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 А

ВИКОНАННЯ ВИМОГ: стандартів НАТО, профе-
сійних стандартів підготовки фахівців (форму-

вання військово-професійних 
і професійно-спеціальних компетентностей)
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Під час навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалавра та магістра за цивільними галузями знань курсанти 
проходять базовий курс професійної підготовки L1А та L1В.	Це	дасть 
змогу випускникові обіймати первинні посади у військових підрозділах 
(командир взводу, заступник командира роти). Перед призначенням 
на посаду командира роти офіцер обов’язково повинен пройти фаховий 
курс професійної освіти L1С	(рота)	на	базі	видового	ВВНЗ.	

У подальшому професійна військова освіта військових фахівців 
здійснюється на курсах L2,	L3,	L4,	L5,	за	визначеним	інституційним	розпо
ділом,	 який	 враховує рівень військової освіти ВВНЗ (тактичний, 
оперативний, стратегічний) та інституційні спроможності щодо 
забезпечення підготовки фахівців на кожному рівні професійної 
військової освіти. 

Підготовка на курсах L1А, L1В,	 L1С	 і L2 має проводитись в 
об’єднаних групах за видовою належністю Збройних Сил України. 
Підготовка на курсах L3,	L4	та	L5	–	в	об’єднаних	групах	без	видової	належ
ності	всіх сил безпеки та оборони. Такий підхід дасть змогу сформувати 
єдине розуміння щодо планування і ведення об’єднаних операцій. 

Слід зауважити, що однією з головних вимог до офіцерів, яких 
планують призначити на керівні посади в органах військового 
управління, є здобуття ступеня вищої освіти магістр. Тому доцільно 
в документі про закінчення курсів L2–	L4	вказувати	обсяг	навчального	
навантаження	в	кредитах	ЄКТС	з	метою	подальшого	їх	трансферу	в	магістерську	
підготовку	як	освітні	компоненти,	що сприяють набуттю здобувачем вищої 
освіти військово-професійних і професійно-спеціальних	компетентностей 
та досягненню програмних результатів навчання. 

Поряд з проходженням курсів L2,	L3,	L4	з	метою	забезпечення	виконан
ня	певних	(специфічних)	посадових	обов’язків	здійснюють підготовку офіцерів 
у системі курсів підвищення кваліфікації різної тривалості	[6].	

Зауважимо, що принципово важливим у запропонованій моделі 
системи військової освіти,	порівняно	з	попередніми	варіантами,	є	введення	
курсів	L5.	Так, якщо програми	професійної	 військової	 освіти	 (далі	 –	ПВО) 
L4	 готують	 офіцерів	 до	 розробки	 та	 проведення	 воєнних	 операцій,	 зокрема	
спільних,	під	час	проходження	служби	на	посадах	керівного	складу	в	органах	
військового	управління,	то	програми	ПВО	L5	зосереджені	на	розвитку	лідерських	
якостей	 генералів	 /	 адміралів	 і	 державних	 службовців	 у	 сфері	 міжурядової,	
міжвідомчої	координації	та	взаємодії,	розробці	спільних	стратегій	і	операцій	у	
багатонаціональному	середовищі,	виконанні	службових	обов’язків	на	керівних	
посадах	у	структурних	підрозділах	МОУ,	ГШ	ЗСУ,	інших	складових	сил	безпеки	
та	 оборони,	центральних	органах	державної	 влади,	 до	 сфери	відповідальності	
яких	відносяться	питання	оборони	й	безпеки	держави.	

Фактично запропонована інноваційна модель військової освіти 
являє собою повністю	узгоджену	систему	управління	ВО,	що	розвиває	лідерів,	
які	володіють	навичками	ведення	війни,	практичного	й	етичного	застосування	
військової	 сили.	 Система	 ВО	 орієнтована	 на	 конкретні	 потреби	 та	 завдання	
функціональної	 сфери,	 забезпечуючи	 постійне	 підвищення	 рівня	 освіти,	
професійної	підготовки	та	кваліфікації	військових	фахівців	ЗС	України,	інших	
складових	сил	безпеки	і	оборони,	досягнення	ними	високого	рівня	операційної	
сумісності,	міжвідомчої	взаємодії	та	координації	під	час	планування	і	проведення	
спільних	операцій	на	рівні	об’єднаних	штабів.	Водночас	представлена	модель	
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забезпечує	розвиток	системи	ВО,	яка	б	створювала	можливості	для	формування	
стратегічно	 мислячих	 військових	 фахівців,	 здатних	 творчо	 застосовувати	
військову	 силу	 під час	 проведення	 спільних	 операцій	 і	 ведення	 боротьби	 в	
умовах	 постійних	 змін	 операційного	 середовища	 з	 урахуванням	 загальних	
тенденцій	розвитку	системи	національної	та	міжнародної	безпеки,	змін	принципів	
і	методів	ведення	збройної	боротьби.	

У	цьому	контексті	доцільно	акцентувати	на	тому,	що	інноваційний	потенціал	
запропонованої	моделі	розкривається	в	можливості	розвивати	військову	освіту	
як	інтегровану	до	державної	системи	освіти,	яка	функціонує	на	засадах	єдиної	
законодавчої	та	нормативно-правової	бази,	стандартах	держав-членів	НАТО	й	
спрямована	на	забезпечення	здобуття	ступенів	вищої	освіти	у	вищих	військових	
навчальних	закладах	(ВВНЗ),	військових	навчальних	підрозділах	закладів	вищої	
освіти	 (ВНП	 ЗВО),	 закладах	 фахової	 передвищої	 військової	 освіти	 (ЗФПВО),	
здобуття	 рівнів	 військової	 освіти	 (тактичного,	 оперативного,	 стратегічного),	
створюючи	умови	для	реалізації	 принципу	безперервного	навчання	 (навчання	
впродовж	життя).	Професійна	військова	освіта	постає	як	складова	системи	ВО,	
що	 забезпечує	 професійний	 розвиток	 офіцерів	 і	 військових	 фахівців,	 тобто	
планомірний,	прогресивний,	такий,	що	здійснюється	упродовж	кар’єри,	процес	
освіти,	 саморозвитку,	 набуття	 практичних	 знань,	 навичок	 і	 вмінь.	ПВО	 являє	
собою	єдине	спільне	прогресивне	освітнє	середовище,	яке	визначає	і	забезпечує	
напрям	 індивідуального	 розвитку	 офіцера	 упродовж	 служби	 та	 кар’єрного	
зростання	 на	 основі	 принципу	 безперервного	 навчання	 (навчання	 впродовж	
життя).	Освітнє	середовище	ПВО	структурує	та	впорядковує	розвиток	офіцерів	
для	проходження	служби	на	посадах	у	військах	(силах)	та	в	органах	військового	
управління,	 об’єднуючи	 в	 єдиний	 комплекс	 ступені	 вищої	 освіти	 та	 рівні	
військової	 освіти	 так,	 що	 кожен	 з	 них	 ґрунтується	 на	 результатах	 навчання,	
саморозвитку	та	отриманому	досвіді,	набутих	раніше,	розширюючи	можливості	
навчання	під час	проходження	служби	та	кар’єрного	зростання	офіцерів	шляхом	
поєднання	 із	 системою	 перепідготовки	 та	 підвищення	 кваліфікації.	 Освітнє	
середовище	ПВО	відображає	спрямованість	кожного	рівня	освіти	та	підготовки	
(L1–L5)	 на	 конкретний	 рівень	 ведення	 бойових	 дій	 та	 війни	 –	 тактичний,	
оперативний,	 стратегічний.	 Тому	 освітнє	 середовище	 ПВО	 на	 всіх	 рівнях	
військової	освіти	має	узгоджуватись	з	програмами	підготовки	офіцерів	у	ЗСУ,	
визначених	згідно	з	Доктриною	підготовки	(J7). 

Висновки. Проведені	 дослідження	 дали	 змогу	 визначити	 переваги	
запропонованої	 моделі	 системи	 військової	 освіти,	 до	 яких	 можна	 віднести:	
 інтегрованість системи військової освіти до державної системи вищої 
освіти й адаптованість до системи освіти та підготовки держав-членів 
НАТО; здатність системи військової освіти забезпечити кар’єрне 
зростання військовослужбовців; можливість взаємовизнання доку-
ментів закладів освіти НАТО й України; забезпечення сертифікації 
за стандартами НАТО та акредитації освітніх програм за вимогами 
Міністерства освіти України; гнучкість, адаптивність системи, ре-
зистентність кризам; можливість усунення невідповідності державних 
нормативних документів, що регулюють і регламентують систему 
військової освіти та підготовки, нормативним документам системи 
освіти та підготовки держав-членів НАТО, зокрема, шляхом розро-
блення політик і доктрин; удосконалення системи нормативно-право-
вого забезпечення розвитку системи військової освіти. 
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Імплементація та реалізація на практиці запропонованої інно-
ваційної моделі системи військової освіти має можливість забезпечити 
потреби стейкхолдерів у висококваліфікованих, професійних кадрах, 
професійні компетентності яких дають змогу виконувати службові 
обов’язки на посадах у військах (силах), органах військового 
управління різного рівня, зокрема спільних, за стандартами та 
процедурами НАТО. 

Перспективи подальших досліджень. Імплементація запропонованої 
моделі військової освіти потребує не тільки обґрунтування теоретичних 
положень, адаптації сучасних принципів і підходів, які застосовують 
у країнах-членах НАТО, до вітчизняної практики військового 
будівництва, невід’ємною частиною якого є військова освіта, але й 
розроблення практичних рекомендацій щодо стандартизованих 
документів, що регулюють питання розвитку системи військової 
освіти за стандартами НАТО, зокрема політик, доктрин, директив 
тощо. Іншим важливим питанням, що потребує вирішення, є 
оптимізація системи взаємодії з усіма стейкхолдерами під час 
підготовки нормативних документів з метою створення єдиного 
освітнього простору, у якому були б представлені всі складові сектору 
безпеки та оборони держави.
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Правила оформлення наукових статей у фахових 
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рішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

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

відок у цьому напрямі.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомен-

довані МОН України елементи статті окремими рубриками (скоро-
ченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів). Науковий ступінь, вчене 

звання, місце роботи (трьома мовами: українською, англійською, росій-
ською), ORCID iD, електронна адреса, фото в електронному вигляді.

Назва статті (по центру) – великими літерами.
Анотація мовою статті. Обсяг – не менше 700 знаків (від 0,5 до 

повної сторінки формату А4). Анотація статті має розкривати її зміст 
і містити такі елементи: мета статті, методологія дослідження, на-
укова новизна, висновки.

Ключові слова мовою статті. Кількість ключових слів (словоспо-
лучень) – щонайменше 5 позицій.

Анотація англійською мовою.
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Анотація має бути написана без підрозділів, текст має бути коротким 
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ним), на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач або нефахово, 
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Ключові слова мовою розширеної анотації.
Текст статті, який містить такі розділи:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
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Список використаних джерел. Список формують в алфавітному 
порядку або в порядку згадування джерел відповідно до розроблено-
го 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». Посилання на джерела необхідно 
робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сто-
рінок відповідного джерела: наприклад [3, с. 234], [2, с. 35; 8, с. 234] 
або [3, 234], [2, 35; 8, 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. 47–59. 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 ставити нерозривний пробіл (І. В. Петренко). Одиниці 
величин подавати в системі СІ.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладе-
ного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність 
викладених у роботі фактів (даних) 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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