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кандидат наук з державного управління,

Класичний приватний університет
Balabukha Kateryna

Candidate of Sciences in Public Administration,
Classic Private University

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

FUNDAMENTALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY  
AS THE BASIS OF STABLE DEVELOPMENT AGAINST  
THE BACKGROUND OF GLOBALIZATION PROCESSES  
IN THE MODERN WORLD
У статті розкрито принципи фундаменталізації національної економіки як основи стабільного розви-

тку на тлі глобалізаційних процесів у сучасному світі. Визначено ключові тенденції розвитку глобалізо-
ваного світу до 2035 року. Окреслено основні напрями становлення національної економіки під впливом 
глобалізаційних процесів з боку політичного, економічного, соціального, демографічного та екологічного 
напрямів взаємодії. Підкреслено, що дослідження глобалізаційних напрямів дає змогу сформувати кількісні 
показники глобалізаційних процесів, класифікувати конкретні виклики, які загрожують розвитку окремої 
країни, дослідити функціональні аспекти, що вимагають моніторингу в процесі адаптації національної 
економіки до інноваційних процесів, які відбуваються в сучасному світі.

Ключові слова: глобалізація, національна економіка, розвиток, динаміка, адаптація, світова цивілізація.

В статье раскрыты принципы фундаментализации национальной экономики как основы стабильного 
развития на фоне глобализационных процессов в современном мире. Определены ключевые тенденции 
развития глобализированного мира к 2035 году. Намечены основные направления становления нацио-
нальной экономики под влиянием глобализационных процессов со стороны политического, экономическо-
го, социального, демографического и экологического направлений взаимодействия. Подчеркнуто, что 
исследование глобализационных направлений позволяет сформировать количественные показатели 
глобализационных процессов, классифицировать конкретные вызовы, угрожающие развитию отдельной 
страны, исследовать функциональные аспекты, требующие мониторинга в процессе адаптации нацио-
нальной экономики к инновационным процессам, происходящим в современном мире.

Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, развитие, динамика, адаптация, мировая 
цивилизация.

The article reveals the principles of fundamentalization of the national economy as the basis of stable develop-
ment against the background of globalization processes in the modern world. The key trends in the development 
of the globalized world until 2035 have been identified. The main directions of formation of the national economy 
under the influence of globalization processes on the part of political, economic, social, demographic and ecological 
directions of interaction are outlined. It is emphasized that the process of globalization covers various areas of the 
world economy, namely: foreign, international, world trade in goods, services, technologies, intellectual property; 
international movement of factors of production (labor, capital, information); international financial and credit and 
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currency transactions (free financing and assistance, loans and credits of subjects of international economic rela-
tions, securities transactions, special financial mechanisms and instruments); production, scientific and technical, 
technological, information cooperation. It is emphasized that the study of globalization allows forming quantitative 
indicators of globalization processes; classifying specific challenges that threaten the development of a particular 
country; to study the functional aspects that require monitoring in the process of adaptation of the national economy 
to the innovation processes taking place in the modern world. The growth opportunities opened by globalization are 
formed: acceleration of the process of spreading advanced technologies, development of creativity and innovations; 
improving the mechanism of resource allocation, increasing the efficiency of their use based on the development 
of global competition; improving the quality of life, improving the well-being of families, expanding opportunities 
for choice and access to new ideas and knowledge; strengthening international coordination, reducing the threat 
of international conflicts, local wars; dissemination of ideas of humanism, democracy, protection of civil rights and 
fundamental human freedoms.

Keywords: globalization, state economy, development, dynamics, adaptation, world civilization.

Постановка проблеми. Глобалізація стала най-
більш масштабним і динамічним процесом у сучас-
них умовах, завдяки якому глобальна економіка 
набуває спільних та єдиних рис. Відповідно, визна-
чення особливостей глобалізованої економіки є 
важливим завданням, оскільки дає змогу не лише 
окреслити сучасні тенденції розвитку, але й надати 
розуміння перспективних змін, які можуть становити 
загрозу розвитку окремих країн найближчим часом.

За даними Національної розвідувальної ради [1], 
ключовими тенденціями розвитку глобалізованого 
світу до 2035 року буде слабке економічне зростан-
ня, що приведе до таких наслідків:

– зіткнення основних світових економічних бази-
сів зі скороченням робочої сили та зниженням зрос-
тання продуктивності праці;

– прискорення технічного прогресу, що створить 
нові можливості, але приведе до збільшення розбіж-
ностей між лідерами та аутсайдерами;

– подальше поширення автоматизації та штуч-
ного інтелекту, які загрожують швидко змінити га-
лузь, потенційно підштовхуючи працівників із тра-
диційними навичками та обмежуючи звичний шлях 
розвитку для бідних країн;

– зміни клімату, проблеми довкілля та здоров’я, 
які вимагатимуть більшої уваги та колективних дій, 
навіть якщо співпраця стане складнішою;

– зміна характеру конфліктів, кількість яких буде 
зростати через розбіжності інтересів великих дер-
жав, розширення терористичних загроз.

Багатогранність і динаміка розвитку світової еко-
номіки вказують на необхідність системного вивчен-
ня процесів глобалізації задля виявлення тих ви-
кликів, на які країни мають реагувати вже сьогодні, 
оскільки їхнє нехтування приведе лише до подаль-
ших відхилень від тенденції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на важливість проблем глобальної еконо-
міки вчені постійно їх досліджують. До найбільш зна-
чущих належать роботи Дж. Окампо [2], В. Гюнтера, 
Р. Ховена [3], Л. Мовіуса [4], Р. Робертсона [5].

До процесу вивчення глобалізаційних процесів 
долучилися українські науковці, зокрема О. Білорус 
[6], В. Геєць [7–9], А. Філіпенко [10].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття принципів становлення 
національної економіки як основи стабільного роз-
витку на тлі глобалізаційних процесів у сучасному  
світі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Не намагаючись узагальнити всі наявні визначення 
поняття «глобалізація», які представлені в науковій 
літературі, зупинимось на тих, що відображають при-
роду досліджуваних процесів і дають змогу найбіль-
шою мірою виділити ключові суттєві характеристики 
(табл. 1).

Глобалізація як явище означає посилення вза-
ємодії та взаємозалежності між різними країнами та 
регіонами світу у сфері економіки, політики та куль-
тури. Розглядаючи глобалізацію образно, можемо 
стверджувати, що це процес формування нескінчен-
ного світу, коли державні кордони перетворюються 
на формальності на шляху витіснення як факторів, 
так і результатів процесів управління людством.

Експерти Міжнародного валютного фонду [19], 
зосередившись на економічній природі досліджува-
ного явища, характеризують глобалізацію як зроста-
ючу економічну взаємозалежність країн у всьому сві-
ті через збільшення міжнародного обміну товарами, 
послугами, капіталом, технологіями, знаннями.

Таким чином, глобалізація як процес уніфікації 
соціально-економічних і політичних процесів у сво-
єму розвитку ставить перед окремими країнами нові 
завдання. Інші форми глобалізації зачіпають навіть 
ті країни, які економічно менш глобалізовані, тому їх 
успішний розвиток значною мірою залежить від здат-
ності адекватно реагувати на виклики, що постійно 
виникають.

Для вимірювання глобалізації у 2002 році Швей-
царський інститут економіки [20] запропонував ме-
тодологію розрахунку індексу глобалізації KOF, який 
є комбінованим показником економічної, політичної 
та соціальної глобалізації. Індекс глобалізації розра-
ховується як сума цих компонентів із зважуванням 
36%, 39% і 25% відповідно.

Джерелами інформації для розроблення Індексу 
є спеціалізовані бази даних Світового банку, Міжна-
родного валютного фонду, Організації Об’єднаних 
Націй, Міжнародного союзу електрозв’язку, інших 
міжнародних організацій та статистичних інститутів.

Динаміка глобалізації та її складових частин свід-
чить про незворотність взаємовпливу та підвищен-
ня рівня синхронізації процесів функціонування все 
більшої кількості країн світу. Найбільший прогрес 
відбувся на рівні економічної глобалізації. Політич-
на глобалізація також прогресувала, але соціальна 
глобалізація характеризувалася стагнацією. Згідно 
з індексом глобалізації KOF за 2020 рік, найбільш 
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глобалізованими були Нідерланди (92,84), Ірландія 
(92,15) та Бельгія (91,75). Глобалізація як процес уні-
фікації соціально-економічних і політичних процесів 
у своєму розвитку ставить перед окремими країна-
ми нові завдання. Інші форми глобалізації зачіпають 
навіть ті країни, які економічно менш глобалізовані, 
тому їх успішний розвиток значною мірою залежить 
від здатності адекватно реагувати на виклики, що по-
стійно виникають.

Для виявлення закономірностей економічної гло-
балізації будуть використовуватись такі методи, як 
аналіз, синтез, графічний метод.

Загалом глобалізаційні процеси стали об’єк-
тивною реальністю сучасного етапу розвитку світу. 
Ускладнення їх форм відбувалось поступово: якщо 
на початкових етапах це стосувалося функціонуван-
ня світових ринків товарів, послуг та уніфікації вимог 
до виробництва, то поширення глобалізації на інші 
сфери людського життя, зокрема соціальну, техно-
логічну, культурну, відбувається в сучасних умовах.

Поглиблення процесів глобалізації приводить до 
виникнення системи взаємопідтримуючих причин-
но-наслідкових зв’язків між її формами, тому глоба-
лізацію слід розглядати як складне багатоаспектне 
явище.

Відкритість соціально-економічних систем приво-
дить до того, що під впливом глобалізаційних проце-
сів відбулась гармонізація процесів функціонування 
світової економіки у дедалі більшій кількості форм: 
від еколого-економічних до соціально-культурних. 
Інтегрований характер глобалізації виявляється в 

тому, що включення країни в процеси глобалізації 
в окремих формах приводить до поетапного роз-
ширення серед інших, тобто глобалізація, з одного 
боку, забезпечує уніфікацію умов праці для всіх кра-
їн світу, а з іншого боку, створює виклики, ігноруван-
ня яких приводить до фрагментації розвитку окре-
мих країн світу. Навпаки, якщо країна використовує 
«нові» досягнення світової цивілізації, то в резуль-
таті цього вона втягується у процеси глобалізації, 
що забезпечує їх перетворення на рушії внутрішньої 
модернізації.

Об’єктивний характер глобалізаційних процесів 
зумовлює необхідність урахування їх змісту, тенден-
цій, кількісних та якісних характеристик у всіх фор-
мах, що в сукупності можна віднести до викликів, 
що стоять перед окремими країнами. Виклики – це 
фактори загальної дії, які пов’язані з появою нових 
ідей, процесів, перетворень у будь-якій сфері люд-
ського життя, невідповідністю, що приводить до ви-
никнення загроз, а відповідність відкриває можли-
вості для подальшого розвитку. Виявлення загроз, 
а також розуміння можливостей визначає здатність 
країни використовувати ситуацію в контексті забез-
печення розвитку, насамперед розвитку внутрішніх 
підсистем.

Виклики глобалізації слід розглядати з точки зору 
політичного, економічного, соціального, демографіч-
ного та екологічного характеру.

1) Зростають сумніви щодо необхідності західної 
демократичної моделі розвитку, заснованої на законах 
ринкової економіки та захисту приватної власності.

Таблиця 1
Ключові суттєві характеристики поняття «глобалізація»

Автор Сутність Ключова 
характеристика

Theodore Levitt [11]
Глобалізовані ринки – це світові ринки для стандартизованого 
споживача продуктів. У процесі глобальної гомогенізації сучасні 
ринки розширюються, щоб досягти економії в глобальному 
масштабі.

Поява глобальних 
ринків

Nayef Al-Rodhan [12]
Глобалізація – це процес, який охоплює причини, перебіг 
та наслідки транснаціональної і транскультурної інтеграції 
в людській діяльності.

Причинно-
наслідковий характер

Samuel Fischer [13] Глобалізація – це безперервний процес зростання 
взаємозалежності між країнами та їх громадянами.

Безперервність 
процесів

О. Білорус [14, с. 35]
Це невизначений, некерований і незалежний характер усього, 
що відбувається у світі; відсутність дистанційного управління, 
керівництва, ради директорів чи головного офісу. Це просто інша 
назва світового безладу.

Інертність 
і невизначеність 
процесів

Sean Kay [15, с. 10] Глобалізація – це процес просування нового ідеалу економічної 
відкритості, політичної прозорості та глобальної культури.

Поширення 
основних цінностей 
суспільства

Simon Reich [16]

Глобалізація – це взаємопов’язана сукупність економічних 
явищ. Вони включають лібералізацію та дерегулювання ринків, 
приватизацію активів, відмову від державних функцій, поширення 
технологій, міжнародний розподіл виробництва та інтеграцію ринків 
капіталу.

Комплексний 
характер економічних 
процесів

Christopher Thomas 
Howell [17]

Глобалізація – це процес, за якого влада перебуває у глобальних 
соціальних утвореннях і виражається через глобальні мережі, 
а не через територіальні держави.

Зниження ролі 
державних кордонів

Hart Jeffrey, Prakash 
Aseem [18]

Глобалізація – це перетворення відносин між державами, 
але водночас це трансформація природи самої держави.

Зміна міждержавних 
відносин і внутрішніх 
процесів у державі
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Динаміка розвитку, насамперед Китаю, постави-
ла під сумнів значення демократії як умови еконо-
мічного розвитку. Індекс демократизації, який вра-
ховує виборчий процес і плюралізм, громадянські 
свободи, функціонування влади, політичну участь і 
політичну культуру, за даними “The Economist” [21], 
показує найгірший спад світової демократії з часів 
фінансової кризи 2010 року, коли свобода виражен-
ня поглядів викликає особливе занепокоєння. Проте, 
на нашу думку, навіть наявний «відкат» демократії є 
тимчасовим, оскільки розуміння того, що інноваційна 
діяльність, від якої залежить економічний розвиток, 
найбільш ефективно проявляється в умовах панів-
ної ринкової економіки, забезпечить подальше по-
ширення принципів демократії.

2) Загострення глобальної конкуренції. Відбува-
ється не лише загострення глобальної конкуренції 
між країнами, підприємствами, переведення її у за-
лежність від розвитку «високих» факторів, які є сер-
йозним бар’єром для приєднання інших учасників до 
цих процесів. Боротьба за лідерство не припиняєть-
ся на жодному рівні функціонування світової еконо-
міки. Конкуренція за лідерство в окремих регіонах, 
претензії на світове лідерство – все це веде до по-
шуку реальних конкурентних переваг, які все більше 
залежать від якості сформованої соціально-еко-
номічної системи в тих чи інших країнах. Фактично 
можна стверджувати, що орієнтація потужних грав-
ців на забезпечення конкурентних переваг усіма спо-
собами стала додатковим фактором глобалізаційних  
процесів.

3) Економічна основа глобалізації є викликом для 
будь-якої країни, оскільки проявляється у синхроні-
зації динаміки економічного розвитку (ВВП). Підтвер-
дженням цього є те, що остання економічна криза 
вийшла за межі регіону чи групи країн і повністю на-
була ознак глобальної.

Дослідження експертів МВФ [22] свідчать про те, 
що економічна динаміка в одних країнах значною 
мірою залежить від розвитку в інших. Таким чином, 
тимчасове уповільнення темпів зростання у США 
приблизно на 1 процентний пункт безпосередньо 
приводить до зниження темпів зростання у всіх кра-
їнах Європи приблизно на 0,5%. Крім того, непрямі 
вторинні ефекти зниження темпів зростання в розви-
нених європейських країнах можуть послабити зрос-
тання на ринках, що розвиваються, на 0,25%.

Вторинні ефекти можуть проявлятися в зайнятос-
ті. Так, скорочення зайнятого населення в розвине-
них країнах приводить до скорочення зайнятості в 
країнах із ринками, що розвиваються, оскільки саме 
в цих країнах розташована низка складальних заво-
дів. З іншого боку, уповільнення динаміки розвитку 
Китаю приводить до уповільнення світового ВВП.

Таким чином, вищий рівень відкритості економіки 
країн, що розвиваються, для торговельних, фінансо-
вих та інших потоків робить ці країни більш вразли-
вими до вторинних наслідків, викликаних подіями у 
світовій економіці, а також вимагає формування по-
тужного внутрішнього ринку, який може підтримувати 
певну динаміку економічного розвитку.

4) Досягнутий рівень економічного розвитку окре-
мих країн і розриви, які тільки збільшуються. Ефект 

досягнутого рівня розвитку має потужний вплив, 
оскільки саме розмір ВВП, у тому числі на душу на-
селення, визначає здатність країни формувати необ-
хідний для подальшого розвитку ресурс. Все більша 
частина країн йде шляхом реформ щодо забезпе-
чення добробуту та підвищення доходів населення, 
внаслідок чого середній показник ВВП на душу на-
селення поступово збільшується.

5) Протягом останніх 30 років активно розвива-
ються міжнародні торговельні відносини, які є вті-
ленням глобалізаційних процесів, про що свідчать, 
по-перше, обсяги експорту товарів і послуг.

Міжнародна торгівля є важливим фактором роз-
витку світової економіки, тому зростання експорту 
за останні десятиліття було більш динамічним, ніж 
зростання ВВП.

Незважаючи на те, що послуги становлять усе 
більшу частку в структурі ВВП вибраних країн і світо-
вого ВВП, роль експорту товарів на світовому рин-
ку є безсумнівною. Міжнародна торгівля послугами 
також зростає, але з огляду на специфіку власних 
послуг вона відіграє значно меншу роль.

Середньорічні темпи зростання міжнародної тор-
гівлі товарами за досліджуваний період становлять 
16% на фоні 17% (темпи зростання міжнародної 
торгівлі послугами). Вищі темпи зростання експорту 
послуг привели до деяких структурних змін у загаль-
ному експорті.

Глобалізація ринку все більшої кількості товарів 
є важливим викликом для виробників у всіх країнах 
світу, оскільки гармонізація вимог стосується не тіль-
ки кількісних та якісних характеристик продукції, але 
й техніко-технологічних характеристик виробництва. 
Ті підприємства та країни, які не в змозі задовольни-
ти вимоги глобалізованих ринків, не можуть скорис-
татися його перевагами і витісняються.

6) Кількісна та якісна характеристика інвести-
ційно-інноваційної діяльності, яка є найважливішим 
драйвером економічного розвитку в сучасних умо-
вах, є потужним викликом, що вимагає реалізації 
довгострокової стратегії та комплексних умов для 
зміцнення. Досягнутий рівень розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності, досягнутий країнами-лідера-
ми, є результатом тривалого спрямування створеної 
вигоди на інвестиції та інновації.

Істотно, що цей показник залежить від віднесення 
країн до розвинутих або країн, що розвиваються, і 
показує відносне зниження інвестиційної активності 
в країнах, які досягли певного рівня розвитку. Показ-
ник частки інвестицій у ВВП можна використовувати 
для визначення періоду активного нагромадження 
капіталу. У вибрані періоди в окремих країнах цей 
показник досягає рівня 30–48%. Це означає, що ін-
вестування в основний капітал і в знання, тобто в 
модернізацію, фактично є попереднім напрямом ви-
користання створеного ВВП.

В результаті цього інноваційний сектор розвине-
них країн отримує інвестиції в кілька разів більше, в 
тому числі на душу населення.

Нездатність вибраних країн генерувати необхід-
ний обсяг інвестицій обмежує їхню інноваційну ді-
яльність і приводить до технологічних розривів та 
зростання економічного відставання.
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Структурні зміни у напрямі прискореного розви-
тку перспективних галузей економіки є результатом 
високої інвестиційної та інноваційної активності в 
країні, тобто економічне зростання країн-лідерів 
відбувається за рахунок впровадження інновацій у 
традиційні галузі економіки та їх модернізації, а та-
кож через формування нових галузей, які забезпе-
чують якісні характеристики економічного зростання.  
Відповідно, відбувається пошук галузей економіки, 
які можуть забезпечити розвиненим країнам більш 
високі темпи зростання. Механізм посилення іннова-
ційної діяльності представлений у роботі [24].

7) В умовах глобалізації демографічні виклики 
набули більшого змісту, вони проявляються в нерів-
номірній динаміці приросту населення, активізації 
міграційних процесів, диференціації країн за рів-
нем доходів, уніфікації потреб у робочій силі тощо.  
Виклики є не тільки потужним рушієм розвитку, але й 
серйозною загрозою для подальшого розвитку вели-
кої кількості країн.

Стрімке зростання населення, наприклад, у Китаї 
перетворило цю країну на трудомістку економіку і, 
звичайно, забезпечило конкурентні переваги на сві-
товому ринку за рахунок того, що робоча сила до-
сить дешева. Цей фактор став одним із найважливі-
ших для економічного зростання країни та викликом 
для інших країн. Крім того, вплив глобалізації на роз-
виток ринку праці проявляється у збалансуванні по-
питу та пропозиції через міжнародну міграцію.

З іншого боку, роль міжнародної міграції до окре-
мих країн світу досить значна, оскільки за рахунок 
міжнародної міграції відбувається поповнення не-
обхідних категорій робочої сили та забезпечується 
надходження валюти в країну. Негативним, однак, є 
те, що надмірна еміграція може привести до втрати 
людських ресурсів у країні, на чому наголошується в 
роботі [26].

Як і в разі конкуренції всередині демографічних 
факторів, глобалізація визначає синхронізацію, у 
тому числі на рівні високих параметрів. Таким чином, 
нові робочі місця, створені в усьому світі, потребу-
ють професіоналів з найкращими знаннями та нави-
чками, що сприяє якісному зростанню робочої сили у 
все більшій кількості країн. Це означає, що часто по-
мітну роль відіграють іноземні мігранти, які не змогли 
реалізувати себе в країнах походження.

Висновки. Під час розгляду процесів глобалізації 
слід враховувати такі ключові характеристики:

– причинно-наслідковий характер, що означає 
поширення проявів уніфікації та синхронізації у де-
далі зростаючій кількості сфер життя суспільства;

– безперервність, яка означає, що динаміка гло-
балізації в тому чи іншому прояві відбувається по-
стійно, і це обумовлено дією загальних принципів 
діалектів, які визначають взаємодію її окремих лан-
цюжків;

– неконтрольованість і невизначеність, які свід-
чать про неспроможність будь-яких інституцій і сис-
тем забезпечити регулювання та коригування проце-
сів у потрібному напрямі.

Загалом дослідження глобалізаційних проце-
сів дає змогу, по-перше, окреслити функціональ-
ні напрями, які потребують постійного моніторин-

гу в процесі адаптації національної економіки до 
об’єктивних процесів, що відбуваються в сучасному 
світі; по-друге, визначити кількісні показники глоба-
лізаційних процесів, що дає можливість визначити 
цільову спрямованість розвитку країни; по-третє, 
систематизувати конкретні виклики, які загрожують 
розвитку окремої країни та відкривають для цього 
можливості.

Розглядаючи модель «наздоганяючого» розвитку 
як системну відповідь на виклики глобалізації, маємо 
підкреслити важливість модернізації економіки шля-
хом індустріалізації промислового сектору та забез-
печення поступового переходу до постіндустріальної 
економіки, спрямування розвитку освіти та науки до 
стратегічних цілей модернізації; модернізації сус-
пільства шляхом підвищення рівня демократизації 
та культурно-освітнього рівня населення країни; мо-
дернізації відносин як основного принципу функціо-
нування та формування ринкових відносин, що за-
безпечить модернізацію попиту та пропозиції як на 
готову продукцію, так і на фактори виробництва.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE ECONOMY OF UKRAINE
Світова економіка продовжує відновлюватись після пандемії Covid-19, у більшості країн світу очіку-

ється стрімке зростання. У зв’язку з цим метою статті є аналіз змін в економіці України та оцінювання 
впливу пандемії на загальнонаціональні тренди. Для оцінювання впливу пандемії на економіку України про-
аналізовано динаміку ВВП. Проведений аналіз показує, що пандемію не можна розглядати лише з позиції 
негативного впливу на економіку України. Криза – це нові можливості для України, реалізація яких можлива 
за рахунок державного регулювання економічної діяльності, захисту українських товарів та послуг від  
імпортних альтернатив, розвитку міжнародної співпраці та торгівлі, залучення інвесторів та впрова-
дження інновацій у всі можливі сфери економіки.

Ключові слова: економічна криза, макроекономічні показники, ВВП, пандемія, рецесія.

Мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии Covid-19, в большинстве стран 
ожидается стремительный рост. В связи с этим целью статьи является анализ изменений в эконо-
мике Украины и оценивание влияния пандемии на общенациональные тренды. Для оценивания влияния 
пандемии на экономику Украины проанализирована динамика ВВП. Проведенный анализ показывает, 
что пандемию нельзя рассматривать только с позиции негативного влияния на экономику Украины.  
Кризис – это новые возможности для Украины, реализация которых возможна за счет государственного 
регулирования экономической деятельности, защиты украинских товаров и услуг от импортных аль-
тернатив, развития международного сотрудничества и торговли, привлечения инвесторов и внедрения 
инноваций во все возможные сферы экономики.

Ключевые слова: экономический кризис, макроэкономические характеристики, ВВП, пандемия, рецессия.

The world economy continues to recover from the Covid-19 pandemic, with rapid growth expected in most 
countries. In this regard, the purpose of this article is to analyze changes in the economy of Ukraine and assess 
the impact of the pandemic on national trends. Many scientists have studied the development of macro- and mi-
croeconomic systems in times of crisis, but the impact of global crises, including the COVID-19 pandemic, remains 
unexplored, which is what our novelty is all about. To assess the impact of the pandemic on the economy of Ukraine, 
the dynamics of GDP was analyzed as a result of productive activities of people in the field of tangible and intan-
gible production of the balance of payments, which still remains negative, the consolidated budget of Ukraine and 
economic efficiency of certain sectors. The current state of Ukraine’s economy should be understood as a growing 
crisis, which is characterized by the imposition of various types of crises, both regular and occasional. In addition to 
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the military clashes in eastern Ukraine, political instability, inflation, a number of debts to international organizations, 
the situation with the health care system and even greater mortality has become more complicated. The COVID-19 
pandemic has exacerbated the current state of the economy. The peculiarity of the crisis is that it has not only had a 
multifaceted impact at the level of sectors of the economy, when some of them have gained some benefits (IT sector, 
health care, food sector), but also among the affected sectors. The crisis has led to significant long-term changes, 
especially in the structure and formats of consumption. Accordingly, companies that were able to quickly adapt to 
new realities gained an advantage over competitors and were able to expand their markets. The analysis shows that 
the pandemic cannot be considered only from the standpoint of negative impact on the economy of Ukraine. The cri-
sis is a new opportunity for Ukraine, the realization of which is possible through state regulation of economic activity, 
protection of Ukrainian goods and services from import alternatives, development of international cooperation and 
trade, attracting investors and introducing innovations in all possible sectors of the economy; job creation in order to 
provide the country’s population with jobs.

Keywords: economic crisis, macroeconomic indicators, GDP, pandemic, recession.

Постановка проблеми. Сьогодні ми все ще пе-
ребуваємо у фазі піку захворюваності Covid-19. 
Увесь світ намагається подолати цю проблему та 
зменшити смертність населення. Віталій Проценко, 
економіст, випускник Київської школи економіки за 
напрямом «Економічний аналіз», стверджує, що ві-
рус поширюється, коли люди знаходяться близько 
один до одного та комунікують. Поширення вірусу 
і його вплив на населення залежать від численних 
факторів, на які уряди не можуть впливати (напри-
клад, здоров’я та вікова структура населення, його 
мобільність, схильність людей дотримуватися пра-
вил соціального дистанціювання, можливості медич-
них систем) [1]. Віктор Галасюк, президент Україн-
ської асоціації Римського клубу, член-кореспондент 
Всесвітньої академії науки та мистецтва, стверджує, 
що нинішня криза є двосторонньою, і це значно 
ускладнює ситуацію. Вона почалась як криза пропо-
зиції, а з часом набуває рис кризи попиту. Виходячи 
з наявних трендів, можемо очікувати, що нинішнє 
економічне падіння виявиться не менш суворим, ніж  
Велика Рецесія, а згодом перейде у фазу делеве-
ріджу. Делеверідж сьогодні – це ключ до розуміння 
«нової економічної реальності», адже передбачає 
спочатку ймовірне достатньо різке скорочення еко-
номічної активності, після цього розтягнуте в часі на 
кілька років «схлопування кредиту», що підживлює 
рецесію [2].

Голова правління Інституту економічних дослі-
джень та політичних консультацій Ігор Бураковський 
вважає, що економічний розвиток залежить від вак-
цини та подолання наслідків коронавірусу, адже це 
не лише економічні обмеження, але й якість робочої 
сили, проблеми з витратами на охорону здоров’я, 
низка соціально-економічних ефектів, які формують 
людський капітал у країні [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням питань розвитку макро- та мікроекономіч-
них систем в умовах кризи займаються багато еконо-
містів, зокрема Ю. Владика, Л. Колінець, Л. Денькович, 
Д. Полагнин, Р. Ортега-Руїз, М. Лопез, В. Льорент [4–7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наведені науковці займались 
вивченням економічних криз, але вплив глобальних 
криз, до яких можна віднести пандемію COVID-19, на 
економіку країн, що розвиваються, не досліджено. 
Все це визначило мету нашого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз змін в економіці України 

за останні 10 років та вплив пандемії на загально-
національні тренди.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
За останні роки економічна ситуація в Україні та світі 
значно змінилась. Пандемія Covid-19 принесла над-
то багато збитків, особливо для розвинутих країн. 
Світова економіка продовжує відновлюватись після 
кризи. Після різкого економічного спаду, що стався у 
2020 році, у більшості країн світу очікується стрімке 
зростання. Так, у країнах Балтії ВВП у першій поло-
вині 2021 року вже досяг докризового рівня. Згідно 
з липневими прогнозами Міжнародного валютного 
фонду, зростання світової економіки у 2021 році ста-
новитиме 6,0%, а у 2022 році – 4,9%. У середньо-
строковій перспективі ВВП Єврозони може поверну-
тися близько до докризової траєкторії зростання, а 
ВВП США у 2023 році може навіть виявитися вищим, 
ніж прогнозувалось до пандемії COVID-19. Втім, від-
новлення економіки має нерівномірний характер і 
несподівано високий попит у промисловому секторі.

Сучасний стан економіки України слід розуміти як 
наростаючу кризу, для якої є характерним накладан-
ня різних видів криз як регулярного, так і випадково-
го характеру. Під кризовою ситуацією розглядається 
крайнє загострення протиріч у соціально-економіч-
ній системі, що загрожує її життєстійкості в зовніш-
ньому середовищі, не дає змогу виконати місію 
функціонування та розвитку. Кризові явища сьогодні 
проникають практично в усі сфери економіки Укра-
їни. Підтвердженням цього є тенденція основних 
макроекономічних показників, які проаналізовано у 
статті. Як наслідок, економічне зростання неможли-
ве в умовах політичної деградації та дестабілізації. 
Крім військових сутичок на Сході України, політич-
ної нестабільності, інфляції, низки заборгованостей 
міжнародним організаціям, ускладнилася ситуація із 
системою охорони здоров’я та ще більшою смертніс-
тю населення. Пандемія COVID-19 спричинила ще 
більше загострення поточної ситуації. Перш за все 
необхідно подолати нагальні проблеми та надати 
відчуття безпеки й захищеності населенню.

Щоб оцінити вплив COVID-19 на економіку Укра-
їни, проаналізуємо динаміку ВВП як підсумку вироб-
ничої діяльності людей у галузі матеріального та не-
матеріального виробництва (рис. 1).

 Можна побачити, що з 2016 року спостерігалося 
зростання ВВП (на 53% порівняно з 2015 роком), що 
було пов’язано з перевищеними, ніж очікувалось, по-
казниками сільського господарства та активізацією 
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інвестиційної діяльності. У 2020 році це зростання 
склало лише 5%, оскільки світ сколихнула пандемія 
COVID-19. Крім того, інфляція майже нівелювала це 
зростання [9]. Суттєвий вплив на економіку країни 
має зовнішньоекономічна діяльність (рис. 2).

Як бачимо, експорт продукції постійно зростає, 
незважаючи на пандемію, тоді як витрати на імпорт-
ні продукти у 2020 році зменшилися. Це привело до 
скорочення у 2020 році сальдо платіжного балан-
су, яке все ще залишається від’ємним. Зростання 
експорту обумовлено зміцненням та розширенням 
міжнародних зв’язків України та її інтеграції до євро-
пейського ринку, підвищенням конкурентоспромож-
ності національних виробників на міжнародній арені. 
Скорочення імпорту викликано закриттям кордонів, 
зменшенням товарообігу та авіаперевезень, а також 
прагненням захистити національного виробника.

Аналіз зведеного бюджету України, який містить 
сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бю-
джетної системи України (рис. 3), дає змогу дійти ви-
сновку, що його дохідна частина постійно збільшу-
ється (в середньому на 15% на рік). Однак витрати 
на протиепідемічні заходи, пов’язані з пандемією, 
привели до зростання бюджетного дефіциту до 
223 944 млн. грн. Аналогічні тенденції збереглися у 
2021 році. Так, станом на 1 серпня 2021 року більша 
частина видатків державного бюджету була спря-
мована на соціальний захист та соціальне забезпе-

чення, соціальний захист пенсіонерів, загальнодер-
жавні функції, охорону здоров’я (табл. 1). Найменше 
видатків було спрямовано на житлово-комунальне 
господарство та охорону довкілля.

Найбільш суттєвим збільшенням видатків дер-
жавного бюджету з 2019 року по 2020 рік характе-
ризується охорона здоров’я (+92%), найбільш суттє-
вим зниженням – житлово-комунальне господарство 
(-90%). Найбільш суттєве збільшення видатків 
державного бюджету з 2020 року по 2021 рік спря-
мувалось на загальнодержавні потреби (+364%), 
економічну діяльність (+30%) та охорону здоров’я 
(+105%). Зростання цих груп витрат пов’язано перш 
за все з особливостями функціонування економіки в 
умовах пандемії.

Водночас діяльність більшості підприємств зали-
шається прибутковою (табл. 2), хоча останніми рока-
ми наявні негативні тенденції щодо доходів підпри-
ємств малого бізнесу. Щодо великого та середнього 
бізнесу, то у 2021 році керівництву підприємств сіль-
ського господарства та промисловості після падін-
ня доходів у 2020 році вдалося повернутись на до-
кризовий рівень за рахунок адаптації господарської 
діяльності до наявних протиепідемічних обмежень. 
Слід відзначити зростання ефективності господар-
ської діяльності у торгівлі, фінансовій діяльності та 
сфері інформації та телекомунікацій. Щодо галузей 
економіки, які найбільше постраждали від пандемії, 

Рис. 1. Динаміка ВВП України за 2011–2021 роки [8]
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Рис. 2. Динаміка складових частин платіжного балансу України за 2011–2020 роки [8; 10]
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то проблеми спостерігаються у таких галузях, як бу-
дівництво, транспорт, перш за все пасажирські пере-
везення, розваги та відпочинок, особливо туризм.

Зазначені тенденції підтверджено аналізом гос-
подарської діяльності низки підприємств різних 
галузей економіки (табл. 3). Компанії проаналізо-
ваних галузей, а саме промисловості, будівництва, 
сільського господарства, торгівлі та консалтингу, 
отримали менший прибуток у 2020 році порівняно 
з 2019 роком. Найбільший відсоток спаду прибутку 
зафіксовано у галузі сільського господарства, що 

пов’язано зі зменшенням рейсів авіакомпаній, отже, 
зниженням експорту, а саме зменшенням попиту 
з-за кордону на українське сільське господарство. 
Найменшим є відсоток спаду прибутку компаній га-
лузі промисловості.

Аналізуючи динаміку макроекономічних показни-
ків, маємо враховувати інфляцію, яка за останні три 
роки в середньому складає 11,3% на рік. За 7 місяців 
2021 року ціни зросли на 6%, мінімальна заробітна 
плата збільшилась на 1 500 грн., прожитковий міні-
мум – на 204 грн., а середня заробітна плата – на 

Рис. 3. Доходи та видатки державного бюджету України за 2011–2020 роки [10]
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Кредитування

Таблиця 1
Видатки за сферами станом на 1 серпня 2021 року, 1 серпня 2020 року та 1 серпня 2019 року

Сфера видатків
Сума видатків, 

1 серпня 
2019 року, 
млрд. грн.

Сума видатків, 
1 серпня 

2020 року, 
млрд. грн.

Частка від 
загальної 

суми видатків 
(2020/2019 роки)

Сума видатків, 
1 серпня 

2021 року, 
млрд. грн.

Частка від 
загальної 

суми видатків 
(2021/2020 роки)

Всього видатків 668,9 636,5 -5% 732,4413 15%
Загальнодержавні 
функції 29,6 22,5 -24% 104,3101 364%

Обслуговування 
державного боргу 72,9 68,2 -6% 79,0181 16%

Оборона 62,7 57,2 -9% 62,7613 10%
Громадський порядок, 
безпека, судова влада 84,5 80,3 -5% 85,7229 7%

Економічна діяльність 34,4 47,9 39% 62,2901 30%
Охорона навко-
лишнього середовища 2,6 2,3 -12% 2,4694 7%

Житлово-комунальне 
господарство 0,1 0,01 -90% 0,0131 31%

Охорона здоров’я 22 42,3 92% 86,542 105%
Духовний та фізичний 
розвиток 5,2 4,2 -19% 6,5023 55%

Освіта 31,8 29,2 -8% 35,5866 22%
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 141,4 188,4 33% 191,8875 2%

Джерело: згруповано авторами за даними джерела [10]
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166 грн. порівняно з 2020 роком, що не могло не впли-
нути на падіння реальних доходів населення України. 
Водночас кількість населення України за всі роки не-
залежності постійно зменшується. Це одна з причин 
зростання реального ВВП на душу населення.

Наведений аналіз дає змогу побачити, що панде-
мію не можна розглядати лише з позиції негативно-
го впливу на економіку України. Особливості кризи, 

пов’язаної з пандемією Covid-19, полягають у тому, 
що вона здійснила різноспрямований вплив не тіль-
ки на рівні секторів, коли деякі з них отримали пев-
ний виграш (ІТ-сектор, охорона здоров’я, продоволь-
ча сфера), але й серед секторів, що постраждали. 
Криза зумовила суттєві довгострокові зміни, особли-
во у структурі та форматах споживання. Відповідно, 
компанії, які змогли швидко адаптуватись до нових 

Таблиця 2
Прибуток підприємств за видами економічної діяльності, 2019–2021 роки

Вид діяльності

Чистий прибуток (збиток), 
млн. грн.

Підприємства, які 
одержали прибуток, %

Підприємства, які 
одержали збиток, %

2019 
рік

2020 
рік

січень-
червень 

2021 року
2019
рік

2020 
рік

січень-
червень 

2021 року
2019 
рік

2020 
рік

січень-
червень 

2021 року
Усього 664 849,8 303 219,3 300 561,1 74,0 71,4 73,9 26,0 28,6 26,1
Сільське, лісове 
та рибне господарство 94 041,4 82 230,6 190,3 83,1 82,7 78,1 16,9 17,3 21,9

Промисловість 166 753,2 -22 289,6 217 656,1 72,1 69,7 73,3 27,9 30,3 26,7
Будівництво 15 974,8 -2 047,8 -108,2 73,8 70,9 70,0 26,2 29,1 30,0
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

129 113,3 45 272,0 37 376,0 77,1 74,4 82,5 22,9 25,6 17,5

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

14 414,8 17 013,3 5 190,2 73,8 71,7 54,1 26,2 28,3 45,9

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 4 648,0 -4 440,9 3 616,3 70,9 59,1 44,7 29,1 40,9 55,3

Інформація та телекомунікації 24 838,8 16 961,1 12 232,0 71,5 71,1 77,5 28,5 28,9 22,5
Фінансова та страхова 
діяльність 69 326,6 196 913,0 4 597,6 67,5 67,3 86,8 32,5 32,7 13,2

Операції з нерухомим майном 47 317,5 -36 027,1 4 795,1 66,3 60,8 71,2 33,7 39,2 28,8
Професійна, наукова 
та технічна діяльність 84 025,1 -9 583,4 14 596,8 69,7 68,5 69,5 30,3 31,5 30,5

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування

11 446,8 875,3 1 849,0 70,6 66,0 68,9 29,4 34,0 31,1

Освіта 377,7 143,8 -7,6 68,9 66,4 66,7 31,1 33,6 33,3
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1 990,8 19 616,0 318,2 71,1 76,1 56,8 28,9 23,9 43,2

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 120,3 -1540,3 -1 746,4 65,4 53,4 46,7 34,6 46,6 53,3

Надання інших видів послуг 460,7 123,3 5,7 72,7 67,1 66,7 27,3 32,9 33,3
Джерело: згруповано авторами за даними джерела [8]

Таблиця 3
Прибутки компаній різних галузей економіки України за 2019–2020 роки

Компанія Галузь
Прибуток 

за 2020 рік, 
тис. грн.

Прибуток 
за 2019 рік, 

тис. грн.
Зміна 

2020/2019 років

ТОВ «Хенкель Україна» Промисловість 278 207 395 398 -30%
ТОВ «СК ДЖОНСОН» Промисловість 62 450 72 474 -14%
ТОВ «УКРБУД» Будівництво 14 303 20 868 -31%
ТОВ «КАНБУД» Будівництво 3 565 24 053 -85%
ТОВ «Дельта Вільмар Україна» Сільське господарство 122 188 -128 839 -195%
ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» Сільське господарство -353 139 -354%
ТОВ «ДТЕК Трейдінг» Торгівля -2 372 651 3 508 062 -168%
ТОВ «Метінвест-СМЦ» Торгівля 1 669 367 446 499 274%
ТОВ «Делойт енд Туш» Консалтинг 18 574 5 753 223%
ТОВ «КПМГ-Україна» Консалтинг 8 572 19 787 -57%

Джерело: згруповано авторами за даними джерел [11–20]
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реалій, отримали переваги порівняно з конкурента-
ми та змогли розширити свої ринки.

Криза суттєво посилила внутрішньогалузеву та 
міжрегіональну дивергенцію, адже очікується по-
дальше зростання концентрації та консолідації в 
галузях, відбувається розмивання галузевих кордо-
нів, спостерігається вхід на ринки великих гравців з 
інших секторів. Продовжуються процеси поглинання 
перспективних компаній та інсорсингу.

Для секторів B2C очікується подальша «консер-
вація» шару невеликих підприємств із традиційною 
продукцією, які, з одного боку, мають свої ринки збу-
ту, що складаються з консервативних покупців з не-
високим і низьким рівнями доходу, а з іншого боку, 
є непривабливими для поглинання з боку провідних 
компаній галузі. Збережеться тренд у розвитку влас-
них каналів збуту та посилиться пряма взаємодія з 
покупцями.

Істотно збільшується попит на навички аналізу ве-
ликих даних та передбачуваної аналітики продажів, 
інтернет-маркетинг. У всіх секторах посилюються 
процеси цифрової трансформації, адже змінюють-
ся моделі найму, розвиток отримують «розподілені» 
компанії. Для секторів, що швидко трансформують-
ся (роздрібна торгівля, ІТ-сектор), особливо важли-
вими стають своєчасне уточнення регулювання та 
усунення нераціональних галузевих обмежень.

Підвищується роль нематеріальних активів 
(знань, навичок) у розвитку, що посилює конкурен-
цію за людський капітал. Слід відзначити посилення 
розриву між попитом перспективних компаній та про-
позицією освітньої системи.

Висновки. Про відновлення економіки України, 
на жаль, говорити дуже рано. Зараз необхідно по-
долати нову хвилю Covid-19 із найменшими втрата-
ми. За оцінками Європейського банку реконструкції 
та розвитку, щоб дійти до рівня 2019 року, необхідно 
мінімум зачекати до кінця 2022 року. Рецесія спіткає 
весь світ, але з правильною стратегією відбудови 
економіки все можливо.

Проте криза – це нові можливості, але можливос-
ті для тих, хто буде готовий до цього. Для України 
вважаємо необхідними такі ініціативи:

1) забезпечення безпечного функціонування еко-
номіки шляхом пільг та допомоги;

2) захист українських товарів, робіт та послуг від 
імпортних альтернатив;

3) підтримка промисловості агросектору, енерге-
тики, транспорту, сфери послуг;

4) державна підтримка малого та середнього біз-
несу;

5) розвиток міжнародної співпраці та торгівлі;
6) залучення інвесторів до впровадження іннова-

цій у всі сфери економіки;
7) створення робочих місць задля забезпечення 

населення країни роботою;
8) розумне регулювання економічної діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ  
В ОМНІКАНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR  
IN THE OMNICHANNEL ENVIRONMENT  
OF E-COMMERCE IN UKRAINE
Конвергенція фізичної та онлайн-роздрібної торгівлі відкрила шлях до появи омніканальної роздрібної 

торгівлі, і все більш актуальною стає тенденція омніканального споживання. Підприємства постають 
перед необхідністю детальнішого дослідження поведінки споживачів задля організації ефективної співп-
раці з ними в омніканальному середовищі роздрібної торгівлі. У статті досліджено тенденції, проблеми 
та перспективи запровадження омніканальної стратегії в діяльність вітчизняних роздрібних компаній.  
Обґрунтовано необхідність побудови зв’язків між онлайн- і офлайн-магазинами. На підставі результатів 
проведеного маркетингового дослідження поведінки покупців спортивного одягу та взуття виділено 
шість найпоширеніших поведінкових моделей споживачів в омніканальному середовищі і запропоновано під-
ходи до співпраці з кожною групою.

Ключові слова: омніканальність, роздрібна торгівля, омніканальна роздрібна торгівля, електронна 
комерція, поведінка споживача, онлайн- і офлайн-магазин, принципи ROPO, BOPS.

Конвергенция физической и онлайн-розничной торговли открыла путь к появлению омниканальной 
розничной торговли, и все более актуальной становится тенденция омниканального потребления. Пред-
приятия сталкиваются с необходимостью более подробного исследования поведения потребителей с 
целью организации эффективного сотрудничества с ними в омниканальной среде розничной торговли. 
В статье исследованы тенденции, проблемы и перспективы внедрения омниканальной стратегии в де-
ятельность отечественных розничных компаний. Обоснована необходимость построения связей между 
онлайн- и офлайн-магазинами. На основании результатов проведенного маркетингового исследования 
поведения покупателей спортивной одежды и обуви выделено шесть наиболее распространенных пове-
денческих моделей потребителей в омникальной среде и предложены подходы к сотрудничеству с каждой 
группой.

Ключевые слова: омниканальность, розничная торговля, омниканальная розничная торговля, элек-
тронная коммерция, поведение потребителя, онлайн- и офлайн-магазин, принципы ROPO, BOPS.
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Держава та регіони

If earlier retailers could clearly divide buyers into those who prefer to buy online or offline, then over the past 
year, the number of omnichannel sales has increased by 25%. A modern buyer uses at least 5-6 sales channels, 
wants to know everything about the product: from the description on the website to the opinions of opinion leaders 
on forums and social networks. The convergence of physical and online retail has paved the way for the emergence 
of omnichannel retailing, and the trend for omnichannel consumption is becoming increasingly important. The main 
challenge facing companies is to streamline the buying process in such a way that customers will not spend money 
in the buying process due to a change in the distribution channel. Enterprises are faced with the need for a more 
detailed study of consumer behavior in order to organize effective cooperation with them in an omnichannel retail 
environment. The article examines trends, problems and prospects for the implementation of an omnichannel strat-
egy in the activities of domestic retail companies. The necessity of building links between online and offline stores 
have been substantiated. In order to study the behavioral models of consumers in an omnichannel environment, 
a marketing research was conducted of the regular customers of the largest retailer of sportswear and footwear in 
Ukraine, the “Sportmaster Ukraine” company. The case survey was conducted during June-August 2021 using the 
convenience sampling method. In fact, more than 250 respondents were interviewed. Based on the results of a 
theoretical study and on the basis of a statistical analysis of empirical material collected in a marketing research of 
the sportswear and footwear customers behavior, the six most common behavioral models of consumers in an om-
nichannel environment were identified, in particular: ROPO (Research Online Purchase Offline), BOPS (Buy Online 
Pick up in Store), "Looking cheaper prices”, “Uses a mobile apps”, “Reacts to push messages”, “Target”. For each 
of the selected groups of consumers, approaches to cooperation were developed and proposed. For each of the se-
lected consumer segments, approaches to cooperation were developed and proposed that can be used by retailers 
when working in the omnichannel environment of e-commerce in the clothing and footwear market.

Key words: omnichannel, retail, omnichannel retail, e-commerce, consumer behavior, online and offline store, 
principles ROPO, BOPS.

Постановка проблеми. Рушійною силою роз-
витку каналів збуту став науково-технічний про-
грес. Так, із 2010 року з появою нових типів гаджетів 
(смартфонів, планшетів), поширенням соцмереж, 
стрімким розвитком електронної комерції у спожи-
вачів з’явився доступ до нових каналів збуту про-
дукції. Якщо раніше роздрібні продавці чітко могли 
розділити покупців на тих, хто вважає за краще ку-
пувати онлайн або офлайн, то за останній рік на 
25% збільшилась частка омніканальних продажів. 
Сучасний покупець користується мінімум 5–6 кана-
лами продажів, хоче знати про товар все: від опису 
на сайті до відгуків лідерів думок на форумах і в соці-
альних мережах. Низка провідних компаній світу по-
чала використовувати омніканальні збутові стратегії.  
Головною задачею, яка постала перед компаніями, є 
налагодження процесу покупки в такий спосіб, коли 
клієнти в процесі покупки не будуть витрачатися че-
рез зміну каналу збуту.

Як показують дослідження компанії “Delloite”, об-
сяги омніканального продажу у світі перевищують 
показники офлайн-продажу на 208%, а показники 
популярності продажу omnichannel перевищують по-
казники онлайн-продажу більш ніж на 93%. Експерти 
відзначають, що присутність роздрібних продавців у 
каналах online-продажу стимулює покупців збільшу-
вати витрати на 25% до попередньо запланованих 
та підвищує лояльність на 75% [1]. Отже, у підпри-
ємств виникає необхідність детальнішого досліджен-
ня поведінки споживачів задля організації ефектив-
ної співпраці з ними в омніканальному середовищі 
роздрібної торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання актуальності впровадження омніканального 
підходу у сучасних умовах були обговорені та дослі-
джені як у вітчизняних, так і в зарубіжних публікаціях. 
Вагомий внесок у дослідження цього питання зроби-
ли О. Жегус [2], О. Зозульов, М. Левченко, А. Огане-
сян [3], М. Лісіца [1], Л. Лігоненко [5], Н. Захарченко 
[6], Г. Мозгова [7] К. Гібсон [8], Ф. Котлер [4].

Так, Ф. Котлер визначає термін «омніканальність» 
як підхід до організації і реалізації збуту, за якого від-
бувається інтеграція без залежності від каналів збу-
ту комунікаційної дії і каналів розподілу, метою якого 
є їх об’єднання та створення умов до нерозривного 
процесу придбання товару, навіть за умови переходу 
від одного каналу продажу до іншого [4]. У джере-
лі [1] автор розглядає переваги та ризики запрова-
дження омніканальної торгівлі у діяльність вітчизня-
них ритейлерів, а Н. Захарченко [6] враховує, що під 
час упровадження технологій омніканальних прода-
жів значущими залишаються проблеми захисту прав 
споживачів та безпеки розрахунків у мережі Інтернет. 
Інше трактування дають автори у роботі [3]: підхід до 
інтегрованої комунікації зі споживачем, завдяки яко-
му споживач вибирає найбільш комфортний канал 
для здійснення продажу і проявляє лояльність не до 
конкретного каналу, а до бренду. Сутність запропо-
нованого О. Саушкіним підходу полягає в тому, що 
усі канали комунікації з’єднані навколо споживача, 
збираючи, аналізуючи та моделюючи його поведінку, 
завдяки чому омніканальні канали продажу вплива-
ють на процес покупки без втрати споживачем етапів 
здійснення покупки [9].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас недостатньо розкрити-
ми залишаються питання впровадження у діяльність 
роздрібних компаній омніканальної моделі продажу 
з урахуванням поточної ситуації та актуальних тен-
денцій на ринках різних товарів.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження та аналіз поведінки 
споживачів в омніканальному середовищі електро-
нної комерції, зокрема на ринку одягу і взуття, для 
визначення найпоширеніших поведінкових моделей 
споживачів у всіх каналах і розроблення підходів до 
співпраці з кожною виділеною групою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною особливістю стратегії омніканального спо-
живання є повна відсутність «кордонів» між кана-
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лами. Клієнту не потрібно повністю переходити на 
який-небудь інший канал, він може використовувати 
всі відразу, почати з онлайну і завершити покупку в 
офлайн-режимі, і навпаки. Формуються комфорт-
ні умови і для клієнта, і для продавця. Як наслідок, 
омніканальні покупці витрачають вдвічі більше, ніж 
покупці одного каналу [1].

Концепція омніканальності забезпечує масшта-
бованість роздрібної торгівлі. У роздрібного продав-
ця вже немає необхідності вкладати капітал у новий 
офлайн-магазин, якщо він без додаткових зусиль 
знайде свою цільову аудиторію через додатки, за 
умови, що всі його канали збуту бездоганно налаго-
джені. Отже, омніканальність – це атрибут сучасної 
роздрібної торгівлі.

Омінканальність, за визначенням аналітиків 
“Boston Consulting Group”, – це маркетингова страте-
гія просування, завданням якої є об’єднання різних 
каналів, таких як вебсайти, соціальні мережі, елек-
тронні купони, флеш-продажі, «спливаючі магази-
ни», у єдину систему [10].

Омніканальність – це узгодженість роботи всіх ка-
налів комунікації, а також контроль за кожною дією 
клієнта. За даними “GroupM” та “Kanta”, 66% клієнтів 
вибирають роздрібного продавця на основі зручнос-
ті, а всього 47% – на основі ціни [11].

У сучасному омніканальному шляху до покуп-
ки виділяють п’ять фаз. Зокрема, це дослідження 
ринку/пошук, тестування, придбання та отриман-
ня продукції, а також потенційно її повернення. 
У багатоканальному середовищі для кожного виду 
діяльності можна використовувати різні канали  
(рис. 1).

Деякі види діяльності є фіксованими, тому влас-
тиві всім покупкам (візуалізуються суцільними лінія-
ми), тоді як інші види діяльності є гнучкими й можуть 
виконуватися кілька разів у зворотному порядку або 
загалом нехтуватися (пунктирні лінії).

Як видно з рис. 1, фіксованою діяльністю є «Ку-
півля» й «Отримання». Саме процес доставки/отри-
мання покупцем товарів зазнає з кожним роком все 
більших змін і очікувань від потенційних клієнтів. 
Омніканальний рітейл неможливий без налагодже-
ної логістичної системи, оскільки клієнт повинен 
отримати товар точно в термін і з тим рівнем сервісу, 
який був йому гарантований відразу, при цьому не 
важливо, в якому з каналів.

Компанії варто цінувати час покупця, надаючи 
якісний сервіс, бути зручною. Пропрацювавши всі 
деталі з позиції взаємодії клієнта з різними платфор-
мами, зможнмо забезпечити плавний перехід від 
контенту до покупки. Омніканальність бренду – це 
його постійна присутність у житті клієнта. Компанія 
супроводжує покупця вдома, в телефоні, в магази-
ні, на комп’ютері, на рекламному білборді, на вулиці 
тощо.

Побудова зв’язків між онлайн- і офлайн-мага-
зинами дасть змогу електронній торгівлі піднятися 
на істотно новий рівень. Наприклад, цю тенденцію 
вчасно підхопив інтернет-магазин “Rozetka”, відкрив-
ши офлайн-точки. Покупці проводять багато часу, 
вивчаючи товари онлайн, але все одно приходять у 
магазин, щоби побачити, як товар виглядає наживо, і 
протестувати його [13].

Для того щоб дослідити поведінкові моделі спо-
живачів в омніканальному середовищі, проведено 
тематичне опитування серед постійних клієнтів най-
більшого рітейлера спортивного одягу й взуття в 
Україні, а саме компанії “Sportmaster Ukraine”.

Маркетингове дослідження проводилось про-
тягом червня-серпня 2021 року з використанням 
convenience sampling method. Мінімальний розра-
хунковий обсяг вибірки становив 192 респонденти. 
Закладена стандартна помилка (standart error) у ре-
зультатах під час формування вибірки становить 5%, 
при цьому коефіцієнт варіації складає 25%. Фактич-
но було опитано понад 250 респондентів. Опитуван-
ня відбувалось на основі онлайн-анкети, створеної 
на платформі “Google Forms” та розміщеної на сто-
рінці компанії “Sportmaster Ukraine” у таких соціаль-
них мережах, як “Facebook” та “Instagram”, які були 
основним інструментом дослідження. Також анкета 
відправлялась покупцям, які вже раніше здійснюва-
ли покупки у досліджуваній мережі.

Загальну характеристику аудиторії опитування 
відображає рис. 2. Серед респондентів, які взяли 
участь в опитуванні, переважали особи жіночої статі 
віком від 19 до 30 років. Здебільшого середній чек 
складав від 1 000 до 2 000 гривень, а найважливіши-
ми чинниками під час прийняття рішення про покуп-
ку були якість і ціна.

Взуття й одяг – це обміркована покупка, коли спо-
живачі відчувають потребу доторкнутися й поміряти 
товар перед покупкою. Це також однорідна категорія 

Рис. 1. П’ять фаз, які проходить споживач на шляху до покупки [12]
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продуктів, що означає, що кілька фізичних характе-
ристик, таких як розмір та упаковка, поділяються між 
продуктами.

За даними “Finaria.it”, мода є одним із найбільших 
сегментів світового ринку електронної комерції, який, 
як очікується, принесе дохід у 759,5 млрд. доларів у 
2021 році, що на 15% більше, ніж у попередньому 
році [11].

Компанія “Sportmaster Ukraine” запустила свій ін-
тернет-магазин у 2012 році, а в наступні роки роз-
вилась до вдосконаленої, інтегрованої омніканаль-
ної моделі. Нині роздрібний торговець має у своєму 
розпорядженні близько вісімдесяти магазинів, роз-
ташованих по всій території України. Кожен магазин 
служить пунктом прийому та повернення онлайн-за-
мовлень, зберігає інвентар для покупців у магазині. 
Поряд із наданням інформації про магазин на веб-
сайті продавця є вебмагазин. Цей вебмагазин про-
понує можливість перевірити наявність товару в 
магазині, безкоштовної доставки на наступний день 
за будь-якою адресою в Україні, а також у будь-які 
пункти збору [14].

Результати проведеного опитування серед по-
купців найбільшого рітейлера спортивного одягу й 
взуття “Sportmaster Ukraine” у 2021 році показали, 
що 32% усіх опитаних респондентів планують біль-
ше купувати одяг і взуття в онлайн-магазинах, а 20% 
респондентів планують зменшити здійснення поку-
пок у традиційних магазинах. Так, частота здійснен-

ня покупок онлайн збільшилась на 18%, а розмір ви-
трат – на 22%.

На запитання анкети «Де зазвичай Ви робите 
покупки одягу і взуття?» найбільше респондентів 
(35,8%) відповіло, що роблять покупки в різний спо-
сіб, з використанням як онлайн-, так і офлайн-ка-
налів. Цікавим є також спостереження, що клієнти 
компанії, які вважають себе любителями шопінгу, 
найчастіше все ж таки купують товари у традицій-
ному магазині. Такі покупці хочуть розглянути товар 
особисто, потримати в руках, перевірити справність 
роботи, приміряти, а також просто приємно провести 
час за улюбленим заняттям (рис. 3).

За результатами теоретичного дослідження та 
статистичного аналізу емпіричного матеріалу, зібра-
ного в процесі опитування, було виділено шість най-
поширеніших поведінкових моделей споживачів в 
омніканальному середовищі і запропоновано підхо-
ди до співпраці з кожною виділеною групою (табл. 1).

Поведінкова модель № 1. Принцип “ROPO” 
(Research Online Purchase Offline). Відповідно до про-
ведених досліджень було виявлено, що значна част-
ка покупців спортивного одягу й взуття “Sportmaster” 
в Україні керується саме принципом “ROPO”. Для 
клієнтів із цього сегменту перед покупкою важливо 
онлайн порівняти ціни, подивитися огляди й деталь-
но вивчити характеристики товару, ознайомитись із 
відгуками, щоб дізнатися про досвід інших спожи-
вачів (майже 82% споживачів довіряють особистим 

Рис. 2. Загальна характеристика аудиторії опитування
Джерело: складено авторами за результатами проведеного дослідження

Стать Вік Сума останньої 

покупки 

  65,1% 34,9% 

Важливість чинників під час прийняття рішення про покупку одягу/взуття  
(1 – найбільш важливо, 5 – найменш важливо) 
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рекомендаціям). Однак сам процес купівлі відбува-
ється офлайн, адже покупці хочуть розглянути товар 
особисто (потримати в руках, перевірити справність 
роботи, приміряти, отримати особисту пораду кон-
сультанта), також часто товар потрібен набагато ра-
ніше, ніж він може бути відправлений під час онлайн-
замовлення. Крім того, такими клієнтами часто керує 
звичка чи невпевненість у безпеці онлайн-платежів 
або бажання заощадити на доставці.

Для того щоб максимально точно оцінити ефек-
тивність використання цього каналу, компаніям по-
трібно створити єдину клієнтську базу даних офлайн 
і онлайн із єдиними клієнтськими ідентифікаторами 
та єдиною сегментацією й наскрізною аналітикою 
продаж. Прямим рішенням є інтегрування кас ма-
газину із CRM-системою. Клієнтові потрібно буде 
назвати або свій номер клієнта, або номер карти, 
або просто номер телефону, щоби покупка потра-
пила у CRM і його профіль. Після цього можна бу-
дувати єдину сегментацію, наприклад, на основі 
RFM-поведінки (Recency – Frequency – Monetary) і 
продуктовий профіль покупця на основі історії його 
покупок, щоб можна було налаштувати персональні 
рекомендації [16]. Мета ROPO-звіту полягає в тому, 
щоби дізнатися реальну вартість рекламних каналів; 
поліпшити маркетингові компанії; збільшити прибу-
ток та онлайн-продажі.

Світові ритейлери активно впроваджують фор-
мати й технології “Click & Collect” для омніканаль-
них покупців, тобто безшовну інтеграцію онлайн- і 
офлайн-досвіду покупок із єдиним ідентифікатором 
клієнта. Такі формати магазинів у Європі запустили 
“Zara”, “H&M”, “Mango”, “Alibaba”, “Amazon”, “Yoox”, 
“Farfetch” тощо. “Alibaba” навіть уже запустив у тес-
товому режимі платежі на основі технології “Facial 
recognition” у магазинах “Jack & Jones” та “Vero 
Moda” в Китаї [18].

Поведінкова модель № 2. Принцип “BOPS” (Buy 
Online Pick up in Store). Знайомитися з товаром 
офлайн набагато зручніше, адже його можна побачи-
ти наживо, оцінити розмір, колір, детально роздиви-
тися фактуру, поміряти, протестувати роботу тощо. 
Це в офлайн-магазинах приваблює клієнтів. Ознайо-
мившись із товаром, вони роблять покупки онлайн, 
замовляючи доставку. Такий формат шопінгу може 
приваблювати клієнтів зручністю оплати, наявніс-
тю акцій або спеціальних пропозицій, послугою до-
ставки, можливістю вибору з більшого асортименту. 
Так, дослідження Національної федерації роздрібної 
торгівлі стверджує, що 83% споживачів вважають 
зручність покупки більш важливою, ніж це було п’ять 
років тому. У цьому дослідженні 70% респондентів 
зазначили, що принцип “BOPS” покращив їх досвід 
покупок [19].

Рис. 3. Результати відповідей респондентів на запитання  
«Де зазвичай Ви робите покупки одягу і взуття?»

Джерело: складено авторами за результатами проведеного дослідження
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Використання принципу “BOPS” у роботі з клієн-
тами дасть можливість українським ритейлерам за-
провадити такі зміни.

1) Збільшення обсягів продажів в офлайн-точках. 
Коли клієнти заходять до магазину, щоб забрати за-
мовлення, вони можуть озирнутися навколо та пере-
глянути інші товари, а також вони могли запам’ятати 
щось, що хотіли купити, і витратити більше грошей у 
офлайн-магазині.

2) Зниження витрат на доставку. Коли покупці за-
бирають замовлення у магазині, то компанія еконо-
мить на витратах доставки так званої останньої милі.

3) Покращене управління запасами. За допо-
могою BOPS важливо впорядкувати управління за-
пасами та отримувати оновлення запасів у режимі 
реального часу. Об’єднання відстеження товарних 
запасів в Інтернеті та магазинах дає змогу викону-
вати замовлення у магазині чи розподільчому центрі 

Таблиця 1
Рекомендовані принципи роботи із сегментами споживачів в омніканальному середовищі 

електронної комерції на ринку одягу та взуття
Особливості поведінки споживача Рекомендовані підходи для роботи із сегментом

Тип споживача № 1: ROPO (Research Online Purchase Offline)

ROPO-ефект полягає в тому, 
що клієнтові зручно вивчити 
інформацію про товар в Інтернеті, 
порівняти моделі й характеристики, 
але купувати в офлайн-магазині.

Дізнатися частку покупців ROPO можна за допомогою інструменту 
“Google” “Consumer Barometer”. Щоб утримати клієнтів і викликати 
лояльність до бренду, необхідно давати їм в Інтернеті багато контенту 
про продукт; огляди й додаткову інформацію про товари; розповідати 
історію продукту, підкреслювати його унікальність; надавати якісні 
фото та відео. Для клієнтів, які люблять купувати офлайн, потрібно 
створити віртуальну реальність. Такий тип споживачів віддає перевагу 
персоналізації. Також на сайті компанії буде доцільно додати кнопки 
«Перевірити наявність» або «Доставка в магазин».

Тип споживача № 2: BOPS (Buy Online Pick up in Store)

BOPS – ідеальна стратегія для 
роздрібних магазинів, де клієнти 
можуть робити покупки не виходячи 
з дому та прийти до магазину чи 
місця прийому, коли замовлення 
буде готове.

Для фізичного магазину пропонується приймати різні види платежів; 
надавати послуги доставки; зробити можливим замовлення відсутнього 
товару; надавати повну інформацію про продукт; синхронізувати акції 
і спеціальні пропозиції з діючими в онлайн-магазині. Інтернет-магазинам, 
щоб налаштувати свою роботу під таких клієнтів, доцільно відкрити 
шоуруми, де споживачі зможуть ознайомитися з товаром, а потім 
замовити його. Локації потрібно обладнати технікою, за допомогою якої 
консультанти зможуть подивитися асортимент і оформити замовлення.

Тип споживача № 3: «Шукає нижчі ціни»
Споживач заходить на прайс-
агрегатор, де він вибирає товар 
та ціну, й далі переходить 
із ресурсу прайс-агрегатора 
на сайт конкретного товару, 
де здійснює покупку.

Споживачам, які моніторять ціни на різних майданчиках, важлива 
вартість товару. Щоб утримати їх і викликати лояльність, компанії 
варто налагодити комунікацію, робити розсилки про акції та спеціальні 
пропозиції, виставляти свої товари в онлайн-каталогах тощо. 
Актуально також буде створювати програми лояльності для постійних 
клієнтів, що зробить їх покупки більш вигідними.

Тип споживача № 4: «Використовує мобільний додаток»

Клієнти віддають перевагу 
мобільному додатку, оскільки він 
завжди під рукою. Він має легкий 
доступ, дає змогу використовувати 
спеціальні пропозиції магазину, 
підвищує лояльність і конверсію.

Бренд, маючи додаток, використовує його як додатковий стимулятор 
продажів, як картки для бонусів або накопичення знижок. Для стимуляції 
здійснення покупок через додаток клієнту пропонуються додаткові 
бонуси або знижки, якщо він зробить замовлення за його допомогою. 
Цей інструмент дає змогу активно стимулювати продажі за допомогою 
push-повідомлень. Вони повинні бути ненав’язливими й бути схожими 
на пораду або допомогу у виборі. За допомогою push-повідомлень 
споживача повідомляють про акції і надходження товарів.

Тип споживача № 5: «Реагує на push-повідомлення»

Клієнту після зробленої покупки 
компанія відправляє повідомлення 
з інформацією про новинки 
(як приклад). Він клікає на лист, 
заходить на сайт і вибирає товар.

Розсилка підводить потенційного клієнта до покупки. Це дуже ефективний 
інструмент у 2021 році. Компанія може оцінити ефективність розсилки 
за допомогою аналізу клікабельності листів, їх відкриття, за динамікою 
підписок/відписок. Клієнту надсилають листи про групу товарів, яка його 
цікавила. Бренд розробляє і готує стратегію розсилок, збирає контакти 
тощо. За допомогою розсилки компанія нагадує про себе.

Тип споживача № 6: “Target”

Клієнт своїми лайками у соціальних 
мережах висловлює своє позитивне 
ставлення і зацікавленість до бренду 
та його товарів.

Щоби привернути увагу таких споживачів, бренду необхідно завести 
акаунти в популярних месенджерах, залучати користувачів контентом 
і таргетованою рекламою, створювати для сторінок у соцмережах 
відповідний контент і поширювати його в месенджерах, відповідати 
на повідомлення користувачів максимально швидко після звернення. 
Якщо є необхідність, то використовувати чат-бот для комунікації.

Джерело: складено авторами на основі власного дослідження та джерел [15–17]
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незалежно від того, який варіант швидший. Це умож-
ливлює кращий доступ та контроль над більшою 
частиною товарних запасів, а також краще уявлення 
про те, які товари доступні в режимі реального часу.

Поведінкова модель № 3. Принцип нижчих цін 
(клієнт порівнює ціни на маркетплейсах і прайс-
агрегаторах). Величезні майданчики, де бага-
то інтернет-магазинів пропонують свої товари, 
прайс-агрегатори і маркетплейси користуються по-
пулярністю серед споживачів, адже пропонують ве-
ликий асортимент товарів, якісний контент, відгуки, 
можливість вибирати низьку ціну тощо. Користува-
чі можуть вибирати оптимальні цінові пропозиції.  
На відміну від сайту інтернет-магазину, маркетплейс 
відіграє роль посередника другого рівня й обмеж-
ує можливості компанії в омніканальній стратегії 
збуту. Маркетплейси актуальні тільки в рамках мо-
ноканальної або мультиканальної стратегії дистри-
буції. За даними “Payoneer”, кількість відвідувань 
онлайн-маркетплейсів збільшилась на 37%, а саме 
з 16 млрд. у січні 2020 року до 22 млрд. у червні [11].

Щодо прайс-агрегаторів, то їх користувачі є по-
тенційними клієнтами, що перебувають на фіналь-
них етапах купівельної готовності. Споживач захо-
дить на прайс-агрегатор, щоб вибрати, де він буде 
здійснювати покупку, вибирає товар та ціну й далі 
переходить із ресурсу прайс-агрегатора на сайт кон-
кретного товару, де здійснює покупку, тому брендам 
досить актуально виставляти свій товар на таких 
майданчиках. Для аналізу ефективності викорис-
тання таких агрегаторів доцільно використовувати 
e-commerce “Google Analytics”.

Так, на запитання анкети «Як часто Ви порівню-
єте ціни перед тим, як здійснити покуп-
ку?» більшість респондентів відповіла 
«Завжди» (30,2%) або «Коли маю час, 
то порівнюю» (39,6%) (рис. 4), що під-
твердило актуальність розміщення то-
варів компанією на маркетплейсах та 
прайс-агрегаторах.

Поведінкова модель № 4. Принцип 
«Мобільний додаток». Компанії, яка має 
додаток, набагато легше розвиватись в 
омніканальному середовищі. За дани-
ми “App Annie”, 10 із кожних 11 хвилин 
користування мобільним пристроєм 
люди витрачають на мобільні додатки, 
а на перегляд вебсторінок йде тіль-
ки 9% «мобільного часу» [11]. 
Користувачі віддають перевагу 
мобільним додаткам тоді, коли 
ті роблять їхнє життя легшим і 
зручнішим, вирішують проблему. 
За даними “Baymard Institute”, ко-
жен п’ятий покупець кидає кошик 
через складний/довгий процес 
оформлення замовлення [11].

На запитання анкети «Що з 
переліченого, на Вашу думку, 
буде користуватися найбільшим 
попитом для покращення комуні-
кації між продавцем і покупцем?» 
найбільша частка респондентів 

(40,6%) вибрала саме варіант «Створення зручного 
мобільного додатку» (рис. 5).

Поведінкова модель № 5. Принцип “Push-
повідомлення” (клієнт робить замовлення після 
SMS-розсилки). Підписавшись на корисну розсилку 
компанії, клієнти підтверджують статус цільової ау-
диторії. Їм цікава інформація про акції, спеціальні 
пропозиції, корисні добірки товарів, поради тощо. 
Після зробленої покупки або підписки на розсилку 
компанія відправляє клієнту повідомлення з інфор-
мацією про новинки (як приклад). Клієнт відкриває 
лист і заходить на сайт, вибирає товар, але так і не 
оформляє покупку, йде. Після цього магазин від-
правляє йому повідомлення з нагадуванням про за-
лишений кошик, показує рекламу в соцмережах з 
переглянутими товарами. Клієнт переходить на сайт 
і оформляє замовлення.

На запитання анкети «Чи заходили ви коли-небудь 
на сайт магазину, коли отримали push-повідомлення 
про вигідну пропозицію, або в офлайн-точку після 
SMS-розсилки про акцію?» 88,7% респондентів дали 
стверджувальну відповідь.

Поведінкова модель № 6. Принцип “Target”. Клі-
єнт ставить лайки в соцмережах і спілкується з 
підтримкою в месенджері. Клієнти, які стежать за 
соцмережами компанії, отримують достатньо інфор-
мації про продукт. Більшість таких споживачів віддає 
перевагу спілкуванню в месенджерах (на запитання 
анкети «Через який канал Вам найзручніше комуні-
кувати з продавцем?» більша частина респондентів 
(52,8%) віддала перевагу месенджерам). Для них це 
можливість отримати швидку відповідь на питання 

Рис. 4. Результати відповідей респондентів на запитання  
«Як часто Ви порівнюєте цін перед тим, як здійснити покупку?»

Джерело: складено авторами за результатами проведеного дослідження

 

Рис. 5. Результати відповідей респондентів на запитання 
«Що з переліченого, на Вашу думку, буде користуватися найбільшим 

попитом для покращення комунікації між продавцем і покупцем?»
Джерело: складено авторами за результатами проведеного дослідження
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про наявність товару, доставку та оплату. Готовність 
компанії оперативно консультувати споживача під-
тверджує її клієнтоорієнтованість і дає змогу сфор-
мувати лояльність. Ефективність роботи в соцме-
режах оцінюється за допомогою охоплення постів, 
звернень у месенджери, зростання передплатників 
та інших параметрів.

Висновки. Традиційні (офлайн) магазини були 
й залишатимуться важливою складовою частиною 
інфраструктури споживчого ринку, але у відповідь на 
стрімкі зміни зовнішнього середовища та інновації 
в інформаційно-комунікаційній сфері учасники роз-
дрібного ринку повинні активізуватися й розширю-
вати арсенал маркетингових інструментів взаємодії 
та впливу на споживачів. У зв’язку з цим роздрібні 
продавці, що пропонуватимуть відповідно до осо-
бливостей конкретних сегментів покупців нові кон-
цептуальні рішення, намагаючись розширити кана-
ли доступу до своїх товарів та послуг, надати якісно 
новий сервіс, матимуть можливості для нарощуван-
ня клієнтського капіталу, його утримання й забезпе-
чать на цій основі безперечні конкурентні переваги, 
можливості розширення власної частки ринку, в ре-
зультаті чого збільшать доходи, прибуток, підвищать 
ефективність фінансової, господарської та марке-
тингової діяльності.

Значна частина теоретичних, методичних та 
практичних аспектів діяльності підприємств в омні-
канальному середовищі електронної торгівлі потре-
бує подальшого опрацювання. При цьому необхідно 
сконцентрувати увагу на розробленні концептуаль-
них основ та моделей використання омніканальних 
стратегій, механізмів взаємодії різних каналів, об-
ґрунтуванні омніканальних структур організації про-
дажу. Крім того, омніканальний рітейл неможливий 
без налагодженої логістичної системи, що актуалізує 
необхідність розроблення нових підходів до логіс-
тичного забезпечення омніканальних продажів.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

KEY ASPECTS OF TRADE ENTERPRISE  
COMPETITIVENESS MANAGEMENT
Економічна ефективність торговельного підприємства залежить від правильного управління конку-

рентоспроможністю. У статті проаналізовано основні аспекти управління конкурентоспроможністю 
торговельного підприємства. Визначено, що наявність конкурентних переваг демонструє готовність 
торговельного підприємства застосовувати інноваційні підходи до управління. Обґрунтовано поняття 
управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства. Розроблення чіткого механізму управ-
ління конкурентоспроможністю базується на аналізі внутрішніх та зовнішніх факторів, що допоможе під-
приємству втриматись на ринку. Ця умова досягається шляхом розроблення та впровадження чіткого 
алгоритму управління конкурентоспроможністю підприємства. На їх основі проводиться побудова алго-
ритму управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економічної кризи.

Ключові слова: конкурентоспроможність, торговельне підприємство, управління конкурентоспро-
можністю, конкурентні переваги, інноваційні підходи.

Экономическая эффективность торгового предприятия зависит от правильного управления конку-
рентоспособностью. В статье проанализированы основные аспекты управления конкурентоспособно-
стью торгового предприятия. Определено, что наличие конкурентных преимуществ демонстрирует 
готовность торгового предприятия применять инновационные подходы к управлению. Обосновано по-
нятие управления конкурентоспособностью торгового предприятия. Разработка четкого механизма 
управления конкурентоспособностью базируется на анализе внутренних и внешних факторов, что помо-
жет предприятию удержаться на рынке. Это условие достигается путем разработки и внедрения чет-
кого алгоритма управления конкурентоспособностью предприятия. На их основе производится постро-
ение алгоритма управления конкурентоспособностью предприятий в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое предприятие, управление конкурентоспособно-
стью, конкурентные преимущества, инновационные подходы.
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Intensive development of economic processes in the external and internal environments of business requires 
businesses to find new methods and forms of management. Improving the competitiveness of the enterprise is the 
most important and most difficult task facing managers and top managers. Uncertainty and variability of the mar-
ket environment contributes to the search for effective management methods and constant monitoring of the level 
of competitiveness. Effective management of the competitiveness of a commercial enterprise contributes to the 
formation of competitive advantages in the business environment. There is a need to study aspects of managing 
the competitiveness of a commercial enterprise. Because the strategic goals of a trading company depend on the 
correctness of the chosen decisions that affect the formation of competitiveness management. In the conditions of 
crisis phenomena of market conditions, when there is a transformation and transformation of the internal and exter-
nal environment of trade enterprises, the task is to survive in the market. That is why the formation of the process of 
managing the competitiveness of a commercial enterprise is important. In market conditions, an important element 
of the stability of a commercial enterprise is its competitiveness. Competitiveness as an economic phenomenon 
and a leading factor that determines the properties of the market environment is studied in the scientific works of 
foreign and domestic scientists. This concept means a certain set of measures aimed at the systematic improve-
ment of financial and economic activities of the enterprise, namely: product quality or service provision; expansion 
of sales channels; search for new potential customers, warranty service. The main task for a trading company is 
to improve the management of competitiveness. It is the development of a clear mechanism for managing com-
petitiveness, based on the analysis of internal and external factors, will help the company to stay in the market.  
This condition is achieved by developing and implementing a clear algorithm for managing the competitiveness of 
the enterprise.

Keywords: competitiveness, trade enterprise, competitiveness management, competitive advantages, innova-
tive approaches.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток 
економічних процесів на зовнішньому та внутріш-
ньому середовищах підприємницької діяльності ви-
магає від суб’єктів господарювання пошуку нових 
методів та форм управління. Удосконалення управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства є най-
важливішим та найскладнішим завданням, з яким 
зіштовхуються керівники та топ-менеджери. Еконо-
мічна діяльність будь-якого торговельного підприєм-
ства в ринкових умовах залежить від багатьох факто-
рів, основним з яких є його конкурентоспроможність.  
Невизначеність та мінливість ринкового середовища 
сприяють пошуку ефективних методів управління та 
постійного контролю рівня конкурентоспроможності. 
Ефективне управління конкурентоспроможності тор-
говельного підприємства сприяє формуванню конку-
рентних переваг у середовищі діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У ринкових умовах господарювання важливим еле-
ментом стійкості торговельного підприємства є його 
конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність 
як економічне явище і провідний фактор, який визна-
чає властивості ринкового середовища, досліджу-
ється у наукових працях зарубіжних і вітчизняних 
учених. Якогось єдиного тлумачення поняття «конку-
рентоспроможність» немає, але практично всі вони 
торкаються виробничої та торговельної сфер. Серед 
науковців, які займались питаннями конкуренто-
спроможності торговельних підприємств, можна від-
значити таких, як А. Сміт, М. Портер, Й. Шумпетер, 
Р. Грецький, З. Варналій, М. Глазов, В. Колпаков, 
С. Мочерний, С. Князь, Н. Георгіаді, П. Пуцентейло, 
С. Покропивний, Ю. Погорєлова, Р. Русин-Гриник, 
В. Сизоненко, Г. Филюк.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постає потреба дослідження 
аспектів управління конкурентоспроможністю тор-
говельного підприємства, оскільки від правильності 
вибраних рішень, які торкаються питань формуван-
ня управління конкурентоспроможністю залежать 
стратегічні цілі торговельного підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Основною метою статті є визначення ключових 
аспектів управління конкурентоспроможністю торго-
вельного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна ефективність торговельного підприєм-
ства залежить від правильного управління конкурен-
тоспроможністю. Від рівня конкурентоспроможності 
залежить фінансово-господарська діяльність торго-
вельного підприємства, тому важливим завданням є 
набути переваг, які в майбутньому вплинуть та закрі-
плять конкурентні позиції на ринку. Проаналізував-
ши наукову літературу [1–12], ми дійшли висновку, 
що тема є дійсно актуальною та свідчить про склад-
ність предмета дослідження. Управління конкурен-
тоспроможністю торговельного підприємства харак-
теризується наявністю конкурентних переваг, якими 
володіє підприємство порівняно з конкурентами. На-
явність конкурентних переваг демонструє готовність 
торговельного підприємства застосовувати іннова-
ційні підходи до управління.

Досить вдало характеризує конкурентні переваги 
М. Портер, який у своїй теорії конкурентних переваг 
доводив, що конкурентні переваги набуваються за-
вдяки ефективному використанню усіх наявних ре-
сурсів [1]. Він має на увазі, що підприємство набуває 
конкурентних переваг, якщо досить перспективно 
використає усі ресурси, якими володіє, а не лише 
маючи їх. Це підкреслює важливість управління кон-
курентоспроможністю торговельного підприємства.

Ж.-Ж. Ламбен [2] розглядає конкурентоспромож-
ність підприємства з точки зору задоволення потреб 
споживачів. Тут йдеться про те, що торговельне під-
приємство повинно володіти кращими перевагами, 
ніж конкуренти, що дасть змогу надавати такі послу-
ги, які будуть задовольняти потреби максимально. 
Такий підхід дасть можливість отримати більший до-
хід та розширити коло споживачів.

На думку О. Костусєва, «управління конкурен-
тоспроможністю підприємства – це сукупність захо-
дів, які спрямовані на систематичне вдосконалення 
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цінових та якісних характеристик продукції, постій-
ний пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, 
поліпшення умов продажу та післягарантійного об-
слуговування, реклами» [5]. Важливість управління 
конкурентоспроможністю підприємства очевидна, 
оскільки охоплює весь процес виробництва, про-
сування та збуту продукції. Саме від ефективного 
управління конкурентоспроможністю залежить фі-
нансово-господарська діяльність торговельного під-
приємства. Сьогодні, коли на ринок досить сильно 
впливають кризові явища, великого значення на-
буває процес управління конкурентоспроможністю. 
Для того щоб ефективно розробити та запланувати 
процес управління конкурентоспроможністю торго-
вельного підприємства, потрібно визначити та ви-
вчити фактори, які можуть вплинути на фінансово-
господарську діяльність. В економічній літературі 
виділяють зовнішні та внутрішні фактори, які актив-
но впливають на процес управління конкурентоспро-
можністю торговельного підприємства. До внутріш-
ніх факторів належать організаційно-правова форма 
та структура підприємства, рівень науково-технічно-
го розвитку виробництва, рівень освіченості та квалі-
фікації персоналу, діловий імідж компанії [6].

До зовнішніх факторів, які впливають на конку-
рентоспроможність, можна віднести такі фактори, 
як стан ринку товарів, на якому перебуває підпри-
ємство; ринок технологій; ринок робочої сили; науко-
во-технічний прогрес; економічна ситуація в країні; 
рівень втручання держави. Останні фактори досить 
важко спрогнозувати, оскільки вони не є підконтр-
ольними торговельному підприємству.

Для більш ефективного управління конкуренто-
спроможністю торговельного підприємства слід до-
тримуватись певних правил, а саме розробленого 
алгоритму. На нашу думку, цей алгоритм повинен 
складатися з п’яти таких послідовних етапів:

– вивчення та чіткий аналіз зовнішнього та вну-
трішнього середовища торговельного підприємства;

– оцінювання рівня конкурентоспроможності 
торговельного підприємства;

– розроблення чіткої та послідовної концепції 
управління конкурентоспроможністю підприємства;

– визначення можливих заходів, які орієнтовані 
на покращення управління конкурентоспроможністю 
торговельного підприємства;

– вжиття заходів, які допоможуть покращити 
управління конкурентоспроможністю торговельного 
підприємства.

На першому етапі керівники торговельного під-
приємства проводять діагностику зовнішнього та 
внутрішнього середовища. В основу такого аналізу 
слід покласти метод п’яти сил конкуренції М. Пор-
тера. На другому етапі слід провести оцінювання 
рівня конкурентоспроможності, тобто визначити, 
якими конкурентними перевагами торговельне під-
приємство володіє, де потрібно їх підсилити. На тре-
тьому етапі розробляється концепція з управління 
конкурентоспроможністю, де визначаються тактичні 
та стратегічні цілі. На наступному етапі визначають-
ся можливі заходи, які орієнтовані на покращення 
управління конкурентоспроможністю торговельно-
го підприємства. На останньому етапі відбувається 

вжиття заходів, які допоможуть покращити управлін-
ня конкурентоспроможністю торговельного підпри-
ємства. Запроваджується певний проаналізований 
алгоритм, який має на меті забезпечити отримання 
важливих конкурентних переваг для торговельного 
підприємства.

Висновки. В умовах кризових явищ ринкової 
кон’юнктури, коли відбуваються трансформація та 
перетворення внутрішнього та зовнішнього серед-
овища перебування торговельного підприємств, по-
стає завдання вижити на ринку. Саме тому великого 
значення набуває формування процесу управління 
конкурентоспроможністю торговельного підприєм-
ства. Під цим поняттям розуміється певна сукупність 
заходів, які спрямовані на систематичне покращення 
фінансово-господарської діяльності підприємства, а 
саме підвищення якості продукції чи надання послуг, 
розширення каналів збуту, пошук нових потенційних 
споживачів, гарантійне обслуговування. Основним 
завданням для торговельного підприємства залиша-
ється покращення управління конкурентоспромож-
ністю. Саме розроблення чіткого механізму управ-
ління конкурентоспроможністю, який базується на 
аналізі внутрішніх та зовнішніх факторів, допоможе 
підприємству втриматись на ринку. Ця умова дося-
гається шляхом розроблення та впровадження чіт-
кого алгоритму управління конкурентоспроможністю 
підприємства. На їх основі проводиться побудова 
алгоритму управління конкурентоспроможністю під-
приємств в умовах кризи.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФАРМКЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ 
ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ

PECULIARITIES OF CREATING PHARMACEUTICAL CLUSTERS 
IN UKRAINE TO STRENGTHEN THE COMPANY’S  
POSITION IN THE MARKET
У статті виділено основні особливості створення фармкластерів в Україні для посилення позицій під-

приємств на ринку. Виділено основні умови та чинники, які необхідні для формування кластерів, такі як 
розвинена інфраструктура поблизу підприємства, наявність ресурсів, потужності, кваліфікований персо-
нал, який може бути залучений з будь-якої області. Проведено аналіз допоміжних видів діяльності україн-
ських фармацевтичних підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Надано логічне по-
яснення об’єднання окремих видів діяльності підприємств. Визначено поєднання видів діяльності за КВЕД 
українських фармацевтичних компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, які найчастіше 
зустрічаються. Економічно обґрунтовано створення фармкластеру фармацевтичним підприємством за 
умови поєднання основного з допоміжними видами діяльності. На основі аналізу видів діяльності, а також 
економічного доведення встановлено, що створення фармацевтичного кластеру посилює позицію підпри-
ємства на ринку.

Ключові слова: особливості кластеру, кластерний підхід, фармкластери, фармацевтична галузь, 
управління кластером, інноваційне управління, українські фармацевтичні підприємства.

В статье выделены основные особенности создания фармкластеров в Украине для усиления пози-
ций предприятий на рынке. Выделены основные условия и факторы, необходимые для формирования 
кластеров, такие как развитая инфраструктура вблизи предприятия, наличие ресурсов, мощности, 
квалифицированный персонал, который может быть привлечен из любой области. Проведен анализ 
вспомогательных видов деятельности украинских фармацевтических предприятий, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Предоставлено логическое объяснение объединения отдельных 
видов деятельности предприятий. Определено сочетание видов деятельности по КВЭД украинских фар-
мацевтических компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которые чаще всего 
встречаются. Экономически обосновано создание фармкластера фармацевтическим предприятием при 
условии сочетания основного со вспомогательными видами деятельности. На основе анализа видов де-
ятельности, а также экономического доказывания установлено, что создание фармацевтического кла-
стера усиливает позицию предприятия на рынке.

Ключевые слова: особенности кластера, кластерный подход, фармкластеры, фармацевтическая от-
расль, управление кластером, инновационное управление, украинские фармацевтические предприятия.

Today, there is a high level of competition in the market of pharmaceutical companies, so in order to strengthen 
its market position; it is advisable for pharmaceutical companies to implement a cluster approach. The purpose of 
the study is to analyze the features of the creation of pharmaceutical clusters on the basis of existing pharmaceu-
tical companies engaged in foreign economic activity, in order to strengthen their position in the Ukrainian market.  
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The methodological basis of this work is the integrated application of various methods of scientific knowledge. 
Among the general scientific methods, the authors used analysis (used to determine the main factors influencing 
the formation of pharmaceutical clusters in Ukraine), induction (obtaining general conclusions on the management 
of pharmaceutical clusters), generalization and structural-functional (to determine the main ancillary activities and 
their percentage), experiment (to calculate the feasibility of using a cluster approach in the management of the phar-
maceutical cluster). In addition to these, the authors used a special method – formal-logical (to identify the reasons 
for the use of a set of certain activities). The article analyzes the main conditions and factors necessary for the for-
mation of pharmaceutical clusters in the Ukrainian market. The authors analyzed the ancillary activities of Ukrainian 
pharmaceutical companies engaged in foreign economic activity. This paper shows the most common combinations 
of activities of Ukrainian pharmaceutical companies engaged in foreign economic activity. This study economi-
cally justifies the creation of a pharmaceutical cluster, using the ancillary activities of pharmaceutical companies.  
The authors confirm that the formation of a pharmaceutical cluster in Ukraine requires a developed infrastructure 
near the enterprise, the availability of resources and capacity, as well as qualified personnel who can be involved 
from any area. The analysis of two auxiliary activities proved the possibility of creating a pharmaceutical cluster 
based on them and allowed to identify the advantages. Based on the analysis of the activity and economic justifi-
cation, the authors found that the creation of a pharmaceutical cluster strengthens the position of companies in the 
market. The achieved results can be used by pharmaceutical enterprises of Ukraine engaged in foreign economic 
activity to strengthen their position in the Ukrainian market. The difference is that the authors provide a logical expla-
nation for combining certain activities of enterprises to create a pharmaceutical cluster. The limitations of this study 
are the analysis of ancillary activities of 200 pharmaceutical companies, with a similar analysis of more companies, 
the results may change. This paper opens up opportunities for future research in the implementation of the cluster 
approach in other industries.

Keywords: cluster features, cluster approach, pharmaceutical clusters, pharmaceutical industry, cluster mana- 
gement, innovation management, Ukrainian pharmaceutical companies.

Постановка проблеми. З кожним роком конку-
ренція на фармацевтичному ринку стрімко зростає, 
причому збільшується не тільки кількість гравців, але 
й товарів-аналогів. Конкуренція на ринку останнім 
часом відбувається виключно за ціновим критерієм, 
адже основні вимоги до лікарських засобів стають 
все жорсткішими. На нашу думку, одним із способів 
посилення позиції компанії на ринку є впровадження 
кластерного підходу в управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кластерний підхід до управління є об’єктом бага-
тьох авторських досліджень. А. Дубова наголошує 
на необхідності впровадження нових організаційно-
управлінських структур, зокрема такої структури, 
як кластерний підхід [1]. М. Хмара, Ю. Королюк та 
В. Захарченко відзначають можливість використан-
ня кластерного підходу у регіональному управлінні  
[2; 3; 4]. А. Князевич та І. Брітченко підкреслюють 
значну роль та вплив кластерів на розвиток відпо-
відної території [5, с. 24–29]. С. Фогані, Б. Махаді, 
Р. Омар, С. Лонг, Х. Чжан та С. Сетянінгсіх [6; 7; 8] 
зазначають, що малі та середні підприємства за-
вдяки кластеризації діяльності мають можливість 
посилити свою позицію на ринку та збільшити свою 
присутність на міжнародному ринку. Як підкреслю-
ють А. Вітюк, К. Траченко [9], це можна зробити у 
фарміндустрії, яка останнім часом зазнає динаміч-
ного розвитку в Україні. Є. Куриляк акцентує увагу 
на сучасній тенденції переходу від концентрованого 
розміщення підприємств на території, де зосередже-
ні основні ресурси, до об’єднань виробничих фірм і 
установ, що здійснюють наукові розробки [10, с. 83]. 
В. Голубка відзначив розширення видів діяльності 
підприємства як можливість сформувати фармклас-
тер, консолідуючи зусилля суб’єктів господарювання 
на суміжних до фармацевтичної галузі видах еконо-
мічної діяльності [11, с. 134], а Ж. Черноусова, А. Мі-
щенко – як інструмент для підвищення рівня конку-
рентоспроможності фармпідприємства [12].

Серед основних праць, які присвячені аналізу 
українських фармкластерів, варто відзначити дослі-
дження Р. Сагайдак-Нікітюк, у якому надано аналіз 
стану кластеризації світового та українського фарм-
ринку [13], а також роботу О. Матвіїв, у якій розміще-
но огляд фармкластерів з позиції інновацій [14].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на зростаючу кількість 
досліджень, які присвячені проблемі впровадження 
кластерного підходу в управління підприємствами 
різних груп промисловості, зокрема фарміндустрії, 
у науковому просторі особливостям формування 
фармкластерів на українському ринку уваги приділе-
но недостатньо. Кластерний підхід є перспективним 
у зв’язку з можливістю поєднання різноманітних ви-
дів діяльності, тому потребує детального досліджен-
ня можливостей комбінування видів діяльності для 
створення фармкластерів на українському ринку та 
обґрунтування доцільності їх створення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є аналіз особливостей 
створення фармкластерів на базі наявних фарма-
цевтичних підприємств, що здійснюють зовнішньое-
кономічну діяльність (далі – ЗЕД), задля посилення 
їх позицій на українському ринку.

Для досягнення визначеної мети ми ставимо пе-
ред собою такі завдання:

– визначити необхідні умови та чинники, які є 
необхідними для формування фармкластеру;

– проаналізувати допоміжні види діяльності 
фармацевтичних підприємств України, що здійсню-
ють ЗЕД, задля виявлення їх пріоритетних комбіна-
цій для створення фармкластерів;

– провести порівняння вартості отримання това-
рів чи послуг підприємством без утвореного фарм-
кластеру та з ним.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кластер можна розглядати як систему взаємовигід-
них відносин різних організацій [15], проте у дослі-
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дженні під кластером ми розуміємо діяльність одно-
го підприємства, яке комбінує (поєднує) основний з 
неосновними видами діяльності, а також здійснює 
взаємодію з іншими організаціями, що не є фармпід-
приємствами.

Кластер як об’єкт економічної агломерації 
взаємопов’язаних організацій на певній території є 
важливим фактором для зайняття лідируючих пози-
цій та економічного розвитку. Така організація про-
мисловості сприяє зміцненню взаємозв’язків між 
суб’єктами – учасниками кластеру задля спрощення 
доступу до нових технологій, а також розподілу ризи-
ків у різних формах спільної економічної діяльності, у 
тому числі у формі спільного виходу на зовнішні рин-
ки, організації спільних НДДКР, спільного використан-
ня знань та основних фондів, прискорення процесів 
навчання за рахунок концентрації спеціалістів.

Фармацевтичний кластер порівняно з іншими ре-
гіонально-галузевими кластерами має певні специ-
фічні риси. Насамперед це стосується обов’язкової 
допоміжної участі медичних організацій, які прово-
дять клінічні дослідження лікарських засобів. Важ-
ливу роль відіграють також наукові організації, вищі 
навчальні заклади та НДІ медичного й фармацев-
тичного профіля. На взаємодію учасників фармацев-
тичного кластеру впливають особливості функціо-
нування фармацевтичної галузі, зокрема наявність 
у ній специфічних вимог з боку органів правового  
регулювання.

Для того щоби підприємства, що поєднали види 
діяльності, можна було віднести до кластеру, окрім 
такого поєднання, потрібно дотримання певних умов 
та чинників. Головними умовами для створення 
фармкластеру є доступ до технологій, ресурсів та 
компетенцій, наявний кваліфікований персонал, роз-
винена інфраструктура та інновації. Варто зазначи-
ти, що у стислі терміни розвиток зазначених чинників 
неможливий.

Щодо кваліфікованого персоналу, то, на думку 
О. Матвіїв, кластер має створюватись навколо на-
вчальних закладів [14]. Водночас ми схиляємось до 
думки про те, що найбільш важливе місце посідають 
виробничі потужності та ресурси, адже персонал 
можна запрошувати з різних областей країни з такою 
класифікацією, яка є необхідною для підприємства.

Говорячи про інновації, зазначаємо, що для здій-
снення зовнішньоекономічної діяльності фармацев-
тичними продуктами останні мають бути виготовлені 
відповідно до вимог не лише держави-виробника, 
але й держави-покупця, тому логічно впроваджувати 
інноваційні технології задля зменшення ризиків ви-
готовлення неякісної продукції.

В Україні сьогодні зареєстровано понад 1 000 під-
приємств, основним видом діяльності яких є вироб-
ництво фармацевтичних препаратів. Ми припус-
каємо, що більшість українських фармацевтичних 
компаній працює за наявними технологіями і не по-
требує нововведень. Задля перевірки цієї гіпотези, 
виявлення інших закономірностей, а також пошуку 
необхідних комбінацій видів операційної діяльності 
задля створення кластеру вважаємо за необхідне 
перевірити, які суміжні види діяльності використову-
ють українські фармпідприємства.

Для аналізу можливостей зі створення фарма-
кластерів та виявлення допоміжних видів діяльності, 
комбінуючи з якими основну операційну діяльність, 
українські компанії можуть створювати фармкласте-
ри (використання суміжних видів діяльності для роз-
ширення асортименту, поліпшення просування, здій-
снення вертикальної інтеграції тощо), ми вибрали 
перші 200 підприємств, що здійснюють ЗЕД, перелік 
яких наведено у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб [16]. Ми вважаємо, що ці підприємства 
апріорі є більш високотехнологічними та зацікавле-
ними в інноваціях для посилення своїх позицій як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Застосовуючи формально-логічний метод, ми 
проаналізували допоміжні види діяльності вибра-
них компаній, які разом з основним видом діяльнос-
ті (виробництво фармацевтичних засобів) заявили 
станом на 1 листопада 2021 р. про інші види діяль-
ності за класифікацією видів економічної діяльності 
(КВЕД) [17], про що свідчать дані реєстру [16]. За ре-
зультатами аналізу ми побачили таке:

1) 90% підприємств мають по 4–5 КВЕДів;
2) 94% досліджуваних компаній мають такі види 

діяльності, як оптова та роздрібна торгівля фарма-
цевтичними товарами, що є передумовою появи 
фармкластеру, адже роздрібна торгівля передбачає 
точки продажу (аптеки, магазини тощо);

3) 18% організацій мають хоча б один вид діяль-
ності, пов’язаний з наданням медичних послуг (за-
гальна лікарська практика, спеціалізована лікарська 
практика, ветеринарна діяльність);

4) близько 50% підприємств займаються дослі-
дженням кон’юнктури ринку та вивченням громад-
ської думки; вибір такого виду діяльності може бути 
причиною зростання уваги суспільства до нових тен-
денцій та необхідністю аналізу ринку задля створен-
ня товарів та надання таких послуг, які потребують 
споживачі, а замовлення перевірки кожної гіпотези 
чи аналізу частини ринку у міжнародних компаніях 
виходить значно дорожче, ніж самій організації орга-
нізувати діяльність за заданим КВЕДом;

5) складуванням, зберіганням та пакуванням за-
ймаються майже 30%;

6) діяльністю у сфері наукових досліджень  
(за КВЕД 74.90, 72.11, 72.19, 71.20) займаються 
20 компаній, що може свідчити про те, що більшість 
підприємств працює за вже наявними технологіями, 
які не потребують досліджень;

7) 28% компаній здійснюють діяльність із роздріб-
ної торгівля медичними та ортопедичними товарами, 
косметичними товарами та предметами гігієни у спе-
ціалізованих магазинах, а також продуктами харчу-
вання, включаючи напої, та тютюновими виробами 
в неспеціалізованих магазинах; такий вибір видів 
діяльності є притаманним для здійснення роздріб-
ної торгівлі супутніх товарів для лікарських засобів,  
тобто аптек;

8) 12% підприємств виготовляють не лише фар-
мацевтичну продукцію, але й інші органічні хімічні 
речовини, ефірні олії, а також іншу продукцію, яка не 
включена до інших категорій;

9) на діяльність, яка пов’язана з транспортом 
(оренда та лізинг автомобілів, легких моторних тран-
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спортних засобів та вантажних автомобілів), припа-
дає 47%; операції у цій сфері можна обґрунтувати 
тим, що компанії використовують транспорт для 
задоволення своїх потреб у обмежений період, а у 
вільний час здають в оренду;

10) 27% підприємств серед своїх видів діяльності 
мають КВЕДи, що стосуються вирощування рослин;

11) 10% підприємств здійснюють дії з оренди та 
управління власною або орендованою нерухомістю, 
що обумовлено відсутністю необхідності постійного 
використання;

12) також було знайдено поодинокі випадки ді-
яльності перукарень, салонів краси; готелів та схо-
жих місць проживання; інших видів кредитування; 
консультування з питань комерційної діяльності та 
управління; рекламних агенцій, що є свідченням різ-
номаніття операцій, які може здійснювати кластер.

Відповідно до результатів аналізу, сьогодні на 
українському ринку вже існують підприємства, які 
комбінують види діяльності та які ми можемо вважа-
ти такими, що здійснюють діяльність як фармклас-
тер, але через відсутність інноваційного чиннику чи 
інших причин ще не отримали назву «фармкластер».

Варто зазначити, що діяльність фармацевтичних 
компаній може відбуватися в межах одного підпри-
ємства (групи компаній) або декількох не пов’язаних 
між собою компаній. Наприклад, за кордоном набу-
ли великого поширення кластери на основі іннова-
ційного аутсорсингу [18]. Інноваційний аутсорсинг 
дає змогу компаніям контролювати швидкість виве-
дення нових препаратів на ринок. Цікаво, що у світі 
найближчим часом можлива поява багатьох нових 
лікарських засобів, які будуть створені в рамках «до-
вгих» ланцюжків, які об’єднують фармацевтичні ком-
панії, хімічні лабораторії і малі вузькоспеціалізовані 
компанії.

Для економічного обґрунтування кластерного під-
ходу до управління фармацевтичними підприємства-
ми ми провели аналіз вартості допоміжних операцій, 
які могли би бути здійснені в межах однієї компанії та 
вартості операцій, які були зроблені сторонніми ор-
ганізаціями. Цей експеримент проведено на основі 
найбільш часто використовуваних суміжних, логічно 
обґрунтованих видів діяльності, таких як транспорт 
і вирощування продукції, що є складовою частиною 
лікарських засобів.

Під час вирощування агропродукції (наприклад, 
використовуємо вирощування часника) до переліку 
витрат будуть включені такі складники:

– посівний матеріал (у середньому – 25 600 грн./га);
– оренда земельної ділянки (приблизно 

10 000 грн./га);
– польові роботи (підкопування, боронування, 

культивація, хімічні обробки) – 100 000 грн./га;
– добрива (карбамід, нітроамофоска та гній) – 

50 000 грн./га;
– надбавки до заробітної плата 2 співробітни-

кам, які будуть залучені до процесу – 50 000 грн.
Отже, для того, щоби виростити 15–20 тон час-

нику, підприємству необхідно витратити близько 
235 600 грн. Придбання ж компанією 15 тон часнику 
коштувало приблизно 1 200 000 грн. Різниця між вар-
тістю становить 5 разів, що економічно обґрунтовує 

впровадження вирощування рослин як виду діяль-
ності фармацевтичного підприємства.

Щодо транспорту, то, крім вартості самих авті-
вок (кожна приблизно по 3 000 000 грн.), компанії 
доведеться понести витрати на страхування [19] 
(65 700 грн.), технічне обслуговування (орієнтов-
но 40 000 грн.), ремонт, паливо та заробітну плату 
водія (260 000 грн.). Загалом приблизна сума ви-
трат за перший рік на одну автівку має складати 
3 365 700 грн. (без урахування палива та необхідно-
го ремонту). У зв’язку з тим, що на авто буде гарантія 
5 років, то, на нашу думку, значних капіталовкладень 
на ремонт підприємству не доведеться робити.

Отже, розрахуємо прибуток від надання послуг 
вантажного перевезення, тоді як автівки не викорис-
товуються підприємством. Вартість вантажопере-
везення, яка встановлена компаніями, що надають 
транспортні послуги, за один кілометр становить від 
23 грн. [20]. У середньому авто в день буде проїж-
джати 500 кілометрів. Серед витрат для здійснення 
таких операцій є паливо (розраховуємо витрати па-
лива у 20 літрів на 100 кілометрів), вартість одного 
дня роботи водія, вартість авто, вартість одного дня 
страхування та технічного обслуговування й податків. 
Порахувавши це, отримуємо приблизно 3 650 грн. чи-
стого прибутку в день з однієї машини. Таким чином, 
якщо підприємство використовує послуги транспорт-
них компаній для перевезення своїх вантажів, то воно 
несе лише витрати, а якщо у компанії є свій транспорт, 
то підприємство може отримувати прибуток.

Висновки. За результатами дослідження виявле-
но такі основні особливості створення фармкластерів:

1) потрібно дотримуватись головних умов, важ-
лива наявність стимулюючих розвиток кластеру чин-
ників, таких як наявність розвиненої інфраструктури 
поблизу підприємства, інновацій, ресурсів та потуж-
ностей, кваліфікованого персоналу;

2) здійснення підприємствами суміжних видів 
діяльності; аналіз допоміжних видів діяльності по-
казав, що українські фармпідприємства здійснюють 
здебільшого діяльність за 4–5 видами операцій; 
більшість допоміжних видів діяльності прямо стосу-
ються циклу виробництва, проте зустрічаються ви-
падки видів діяльності, які є незвичними для фарма-
цевтичного бізнесу; результат аналізу свідчить про 
те, що на українському ринку фармпідприємства, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, намага-
ються перейти до кластерного підходу до управління;

3) створення фармкластеру має бути економічно 
обгрунтованим; на прикладі аналізу двох допоміж-
них видів діяльності (вирощування агропродукції як 
сировини для фармвиробництва та використання 
транспорту) було обґрунтовано доцільність створен-
ня кластеру.

Вважаємо, що створення кластеру на базі наяв-
ного фармацевтичного підприємства посилить пози-
ції останнього на ринку.

Подальші наукові розвідки у цьому напрямі мо-
жуть стосуватись специфіки функціонування фар-
мацевтичних кластерів, їх нормативно-правового 
регулювання в іноземному та українському законо-
давстві, а також специфіки кластерного підходу в ін-
ших видах промисловості.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО НАПРЯМУ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

FACTORS OF SELECTION OF EFFECTIVE WAY  
OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  
IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY
Метою статті є визначення та обґрунтування умов, основних засад і ключових елементів діяльності 

підприємства, які необхідно врахувати під час вибору його ефективного стратегічного напряму розвитку 
в умовах циркулярної економіки. Визначено, що ефективність виробництва замкнутого циклу забезпечує 
результативну стратегічну діяльність підприємства у разі оптимального поєднання його бізнес-проце-
сів, спрямованих на підтримання раціонального розвитку перспективних напрямів діяльності підприєм-
ства. Окреслено і обґрунтовано основні елементи, які необхідно відслідковувати і значення яких треба 
враховувати під час визначення допустимої межі кожного з розглянутих аспектів (принципи циркулярної 
економіки, результативність бізнес-процесів) залежно від варіанта їх конкретного поєднання в певний пе-
ріод функціонування підприємства. Доведено доцільність використання показників результативності біз-
нес-процесів, інтеграційної адаптивності, диверсифікаційної конвергентності, коефіцієнта синхронності 
бізнес-процесів, коефіцієнта управлінської ефективності як ключових точок відстеження стану підпри-
ємства і коригування стратегічного напряму його діяльності з огляду на сучасні умови розвитку. Подано 
алгоритм параметризації процесу розвитку машинобудівних підприємств через визначення його ключових 
параметрів, які дадуть змогу прийняти рішення про вибір відповідного стратегічного напряму розвитку 
підприємства в умовах циркулярної економіки.

Ключові слова: циркулярна економіка, результативність бізнес-процесів, стратегічний напрям роз-
витку, конкурентоспроможна позиція на ринку, ключові елементи (параметри) розвитку підприємства.

Целью статьи является определение и обоснование условий, основных принципов и ключевых эле-
ментов деятельности предприятия, которые необходимо учесть при выборе его эффективного стра-
тегического направления развития в условиях циркулярной экономики. Определено, что эффектив-
ность производства замкнутого цикла обеспечивает результативную стратегическую деятельность 
предприятия в случае оптимального сочетания его бизнес-процессов, направленных на поддержание 
рационального развития перспективных направлений деятельности предприятия. Обозначены и 
обоснованы основные элементы, которые необходимо отслеживать и значение которых нужно учи-
тывать при определении допустимого предела каждого из рассмотренных аспектов (принципы цир-
кулярной экономики, результативность бизнес-процессов) в зависимости от варианта их конкрет-
ного сочетания в определенный период функционирования предприятия. Доказана целесообразность 
использования показателей результативности бизнес-процессов, интеграционной адаптивности, 
диверсификационной конвергентности, коэффициента синхронности бизнес-процессов, коэффици-
ента управленческой эффективности как ключевых точек отслеживания состояния предприятия и 
корректировки стратегического направления его деятельности с учетом современных условий раз-
вития. Предоставлен алгоритм параметризации процесса развития машиностроительных предпри-
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ятий через определение его ключевых параметров, которые позволят принять решение о выборе 
соответствующего стратегического направления развития предприятия в условиях циркулярной  
экономики.

Ключевые слова: циркулярная экономика, результативность бизнес-процессов, стратегическое на-
правление развития, конкурентоспособная позиция на рынке, ключевые элементы (параметры) развития 
предприятия.

Functioning of a modern enterprise in the strategic period is more effective in case of utmost performance by it 
of the full production cycle, which allows one to thoroughly control the process of products manufacturing by fos-
tering the search for ways of its improvement, cost reduction, increase of sustainability capacity, etc. Besides, the 
performance of all stages of the closed production cycle of a certain product provides the possibility for the creation 
of new goods that bring new needs and, consequently, cause the necessity to increase the production output for 
these products (nanotechnological production) or manufacturing of the goods that incline to the integration with 
attractive stakeholders, which leads to the creation of the closed production cycle of another product and increase 
of the efficiency and competitiveness of enterprises, a certain sector of the economy of the country or its region. 
That is, the successful strategic activity of enterprises depends on the efficiency of the enterprise process, which 
constitute the closed production cycle, that increases the level of economic development of the enterprise, region 
and country on the one hand and outcome of its business-processes aimed at the obtainment and retention by the 
enterprise of long-term competitive advantages (positions) on the market taking into account modern conditions of 
their functioning on the other hand. Consequently, the ideal way of strategic development of modern enterprises de-
pends on a constant search for balance between the elements of the enterprise rational functioning, which provide 
the effectiveness of the development of the economy of the enterprise, region, sphere or country, and efficiency of 
the enterprise business-processes aimed at the increase of the level of its competitiveness in the long-term period. 
Thus, the objective of this work is to determine and substantiate the conditions, basic principles and key elements of 
the enterprise activity that shall be taken into account when selecting an effective strategic way of its development in 
the context of the circular economy. It was determined that the effectiveness of the closed production cycle provides 
the efficient strategic activity of the enterprise in case of a well-balanced combination of its business processes 
aimed at the maintenance of rational development of the promising areas of the enterprise activity. The main basic 
elements were defined and substantiated that shall be tracked and the meaning of which shall be taken into account 
when determining permissible limits for each of the analyzed aspects (principles of the circular economy, efficiency 
of business-processes) depending on the variant of their particular combination at a certain period of the enterprise 
functioning. The work proved the expediency of the application of the indicators of business-processes efficiency, 
integrative adaptability, diversification convergence, coefficient of business-processes synchrony, coefficient of ad-
ministration effectiveness as key points for tracking the state of the enterprise and adjustment of the strategic area of 
its activity taken into account modern conditions of development. The algorithm of parameterization of the process of 
development of machine-manufacturing enterprises was given through the determination of its key parameters that 
allow making decisions on the selection of the respective strategic way of the enterprise development in the context 
of the circular economy.

Keywords: circular economy, efficiency of business processes, strategic way of development, competitive posi-
tion on the market, key elements (parameters) of the enterprise development.

Постановка проблеми. Сучасною моделлю 
економічного розвитку є циркулярна економіка. 
Ефективне впровадження принципів циркулярної 
економіки залежить від здатності підприємств вда-
ло реалізовувати її засади, основними з яких є необ-
хідність переробки вторинної сировини, відновлення 
ресурсів, мінімізація різних видів забруднень.

Однак під час спрямування можливостей підпри-
ємства на максимальне впровадження засад цирку-
лярної економіки варто це робити так, щоб не знижу-
вати результативність бізнес-процесів підприємства. 
Це вимагає формування оптимального напряму 
стратегічного розвитку підприємства, який відпові-
датиме принципам циркулярної економіки та забез-
печуватиме конкурентоспроможне функціонування 
підприємств у довгостроковому періоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цир-
кулярна економіка стає надзвичайно актуальною для 
розвитку сучасних підприємств, про що свідчить зрос-
таюча кількість публікацій, які стосуються розгляду 
теоретичних засад циркулярної економіки [1–4], клю-
чових принципів її формування [5], методологічних  
[6; 7] та практичних аспектів впровадження [8; 9].

В досліджених працях підкреслюються особли-
вості та переваги циркулярної економіки [10], до-
цільність і заходи впровадження [11], рекомендації 
дотримання її основних засад для ефективної діяль-
ності сучасних підприємств [12; 13], особливості ін-
струментів циркулярної економіки та передумови їх 
застосування [5], рекомендації, надані Україні щодо 
переходу від традиційної (лінійної) економіки до цир-
кулярної та становлення й розвитку циркулярних 
бізнес-моделей [14; 15], передумови формування, 
впровадження концепції та принципів циркулярної 
економіки 3R [9; 16] тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак важливо під час впрова-
дження перспективно-актуальних засад і принципів 
циркулярної економіки у діяльність сучасних під-
приємств не залишати поза увагою особистісні та 
унікальні можливості розвитку кожного з них окре-
мо. Відповідно, питання формування конкурентного 
стратегічного напряму розвитку підприємства, що 
збалансовано враховують особливості та можли-
вості циркулярної економіки й конкретного підпри-
ємства, а також пошуку точок їх доцільної збалан-
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сованості, є актуальними й потребують подальшого 
дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення та обґрунтування 
умов, основних засад і ключових елементів діяль-
ності підприємства, які необхідно врахувати під час 
вибору його ефективного стратегічного напряму роз-
витку в умовах циркулярної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Задля визначення ключових аспектів діяльності під-
приємств, стан яких варто моніторити під час впро-
вадження засад (принципів) циркулярної економіки, 
щоб не знизити результативність бізнес-процесів 
підприємства, які забезпечуватимуть його страте-
гічний розвиток, необхідно визначити фактори, що 
найбільше впливають на цю результативність у су-
часних умовах, та окреслити складові частини ді-
яльності, використання яких забезпечить конкурен-
тоспроможне функціонування підприємства з огляду 
на відповідні чинники середовищ його діяльності у 
конкретний момент часу.

З огляду на результати досліджень особливостей 
функціонування сучасних підприємств [17] ефек-
тивний їх розвиток можливий за рахунок здатності 
оперативного реагування на науково-технологічні, 
інноваційні, креативні зростаючі потреби суспіль-
ства шляхом створення підприємством відповід-
них додаткових ефектів за рахунок результативних 
управлінських інновацій та передових інформацій-
них технологій. Створення таких додаткових ефек-
тів незалежно або разом із основними напрямами 
та результатами діяльності підприємства сприятиме 
формуванню ним вагомих конкурентних переваг, які 
забезпечать ефективне стратегічне функціонування 
підприємства.

Ефективне впровадження засад циркулярної 
економіки краще здійснюватиметься на підприєм-
ствах, де виконується повний виробничий цикл ви-
готовлення продукції або є максимальне прагнення 
це зробити.

Відповідно, підприємствами, на яких доцільно 
досліджувати ефективність впровадження особли-
востей та основних засад циркулярної економіки, 
є машинобудівні підприємства, оскільки виконання 
ними замкнутого виробничого циклу сприяє високій 
якості та інноваційності їх продукції, що дає їм змогу 
завоювати стабільну частку ринку в сучасних умовах 
функціонування, оскільки конкурентоспроможність 
продукції машинобудівних підприємств залежить від 
технічної, цінової та кадрової унікальності конкрет-
них складових елементів (сировини, комплектуючих 
тощо).

Графічна інтерпретація результативності бізнес-
процесів вибірки досліджуваних машинобудівних 
підприємств за 2009–2018 рр. зображена на рис. 1.

Результативність бізнес-процесів досліджува-
них машинобудівних підприємств розраховували за 
формулою (1):

Рз = Ед + Ео,                            (1)
де Ед – величина додаткового ефекту, отриманого 

побічно в процесі реалізації певного бізнес-процесу; 
Ео – величина основного ефекту від реалізації пев-
ного бізнес-процесу.

Величина основного ефекту являє собою зна-
чення результатів діяльності підприємства, яке ви-
значається різницею величин сукупного результату 
реалізації бізнес-процесів підприємства і витрат, 
необхідних для здійснення цих бізнес-процесів.

Додатковий ефект розраховано як результати, 
отримані від реалізації супутніх основній діяльності 
робіт, послуг, товарів, пророблення ідей та обґрунту-
вання необхідності й доцільності виготовлення пев-
них інновацій.

Відповідно, додатковий ефект можна розгляда-
ти як збалансований результат реалізації принципів 
циркулярної економіки (максимально використо-
вувати наявні відходи від виготовлення основного 
виду продукту тощо) та можливостей задоволення 
унікальних потреб ринку, що забезпечується шляхом 
отримання максимального синергійного ефекту від 
поєднання цих складових частин, спрямованого на 
завоювання перспективних конкурентних позицій на 
ринку (щодо як основних конкурентів, так і актуаль-
них тенденцій розвитку суспільства) в стратегічному 
періоді.

Визначення результативності бізнес-процесів за 
запропонованою формулою дасть змогу відповід-
но до отриманих значень додаткового та основного 
ефектів, окремо нарощуючи відповідну у певний мо-
мент часу складову частину, підтримувати результа-
тивність його бізнес-процесів на рівні, необхідному 
для ефективного конкурентоспроможного розвитку у 
стратегічному періоді.

З даних рис. 1 спостерігаємо стрімку зміну зна-
чень результативності бізнес-процесів (Рз) досліджу-
ваних машинобудівних підприємств, однак це пере-
важно зумовлено зростанням значень основного 
ефекту.

За даними основних результатів діяльності до-
сліджуваних машинобудівних підприємств і резуль-
тативності їх бізнес-процесів, поданих на рис. 1, 
можемо дійти висновку про неефективне викорис-
тання можливостей нарощення додаткового ефекту, 
оскільки в певні періоди діяльності підприємств ре-
зультативність їх бізнес-процесів нижча за величину 
основного ефекту або дорівнює їй. Це свідчить про 
неефективне управління здійсненням бізнес-проце-
сів на підприємствах, оскільки зростання виручки від 
реалізації досліджуваних машинобудівних підпри-
ємств показує зростання/стабільність (у разі підви-
щення ціни) попиту на їх продукцію.

Зниження результативності бізнес-процесів до-
сліджуваних машинобудівних підприємств може 
привести до зниження їх прибутковості через не-
ефективне управління реалізацією бізнес-процесів, 
невживання креативних, відповідно до зростаючих 
умов розвитку суспільства, ідей їх здійснення та іг-
норування можливостей максимального нарощення 
додаткового ефекту, необхідного для ефективного 
стратегічного розвитку підприємства в умовах цир-
кулярної економіки.

Стрімка зміна значень показників результатив-
ності бізнес-процесів свідчить про неефективне їх 
виконання, відсутність взаємозв’язків між бізнес-
процесами підприємства, швидку їх структурну зміну 
(видів, елементів, кількості тощо). Такі зміни негатив-
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но впливають на довгострокову ефективність діяль-
ності підприємств, оскільки приводять до нерівномір-
ного отримання прибутків, втрати частини прибутків 
через неможливість оптимізації виконання бізнес-
процесів, що пов’язано з нетривалістю їх здійснення 
й відсутністю раціональних взаємозв’язків між ними.

Отже, для забезпечення довгострокової ефек-
тивності підприємства необхідно стабілізувати ре-
зультативність бізнес-процесів за рахунок постійнос-
ті їх виконання, що можливо шляхом спеціалізації 
підприємства або його бізнес-одиниць. Для забез-
печення поточної ефективності підприємству його 
спеціалізованим бізнес-одиницям за необхідності 
потрібно залучати відсутні ресурси, що є результата-
ми реалізації бізнес-процесів, яких у них немає або 
яких недостатньо, у бізнес-одиниці, в яких ці ресурси 
є у надлишку.

Таким чином, доцільно збалансувати структуру 
бізнес-процесів підприємства чи його бізнес-оди-
ниць за певним критерієм, який забезпечить макси-

мально стабільну результативність їх реалізації та 
ефективність довгострокової конкурентоспроможної 
діяльності підприємства.

Для забезпечення тривалої стабільно високої 
результативності бізнес-процесів підприємства до-
цільно встановити між ними взаємозв’язки через їх 
ресурсну взаємну забезпеченість.

Однак під час установлення комплексної ресурс-
ної взаємозабезпеченості важко буде раціонально 
розділити бізнес-процеси на окремі бізнес-одиниці, 
оскільки складно обмежити їх кількість. Відповідно, 
варто в бізнес-одиницях виділяти комплексно вза-
ємозабезпечувальні бізнес-процеси, за яких досяга-
ється їх максимальна результативність, що покаже 
те, наскільки бізнес-процеси інтеграційно адаптивні 
між собою. Однак у цьому разі враховуватиметься 
лише поточна вигода від можливих взаємозв’язків 
між бізнес-процесами, а для стратегічної ефек-
тивності і перспективності формування та функ-
ціонування відповідних бізнес-одиниць важливим 

Рис. 1. Значення показника результативності бізнес-процесів  
досліджуваних машинобудівних підприємств за 2009–2018 рр.

Джерело: побудовано авторами
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Рис. 2. Алгоритм параметризації процесу розвитку машинобудівних підприємств у стратегічному періоді 
через визначення його ключових параметрів, адекватних умовам циркулярної економіки

Умовні позначення: Ед – величина додаткового ефекту, отриманого побічно в процесі реалізації певного бізнес-процесу;  
Ео – величина основного ефекту від реалізації певного бізнес-процесу; Rо – величина сукупного результату реалізації певного бізнес-
процесу (згідно із запланованими параметрами); Со – сукупні витрати, необхідні для здійснення певного бізнес-процесу згідно з 
основним призначенням; В – ефект (вигоди), отриманий від реалізації конкретного бізнес-процесу; Рп – ринкова привабливість 
отриманих результатів реалізації певного бізнес-процесу; Вт – витрати, необхідні для реалізації певного бізнес-процесу; 
Р – бажаний рівень рентабельності; ІабпА(Б) – інтеграційна адаптивність бізнес-процесів А і Б; rБі – ефективність комплексного 
забезпечення і-м видом ресурсу, що є результатом здійснення бізнес-процесу Б, реалізації бізнес-процесу А; m – кількість різновидів 
ресурсів; КсІабп – коефіцієнт синхронності інтеграційно адаптивних бізнес-процесів; Дк – диверсифікаційна конвергентність;  
БО (Дк) – кількість бізнес-одиниць, виділених згідно з показником диверсифікаційної конвергентності; Oy – обмежуючі вимоги 
до структури бізнес-одиниць; Ку.е. – коефіцієнт управлінської ефективності; А, В, С – види бізнес-процесів підприємства;  
n – кількість бізнес-процесів підприємства; Рсфп – результативність самостійного функціонування підприємства з наявним 
потенціалом (асортиментом); s – кількість бізнес-одиниць; Прj – прибуток, який отримує j-та бізнес-одиниця диверсифікованого 
підприємства; Рnj – рівень привабливості продукції j-ї бізнес-одиниці для споживачів; Pвчрj– рівень відносної частки j-ї бізнес-
одиниці; Рзсj – рівень задоволення потреб інших стейкхолдерів j-ї бізнес-одиниці; Веі – ефекти диверсифікованого підприємства від 
інтеграції; Вен – надлишковий ефект нового суб’єкта господарювання, з яким розглядається можливість інтеграції; Едп – додатковий 
ефект від використання решти потенціалу суб’єкта господарювання, з яким розглядається можливість інтеграції; Втс – витрати, 
необхідні для самостійного надання послуг чи виготовлення продукції підприємством (витрати, пов’язані зі створенням цих вигід) 
(самостійна вигода).
Джерело: розроблено авторами
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критерієм буде довгострокова результативність інте-
граційно адаптивних бізнес-процесів, тому доцільно 
під час виділення бізнес-процесів у певні одиниці біз-
несу чи оптимізації структури або складу бізнес-про-
цесів розраховувати коефіцієнт синхронності, який 
дасть змогу визначити рівень поточної результатив-
ності та стратегічної перспективності інтеграційно 
адаптивних бізнес-процесів за їх певними складо-
вими частинами. Виділена таким чином сукупність 
бізнес-процесів, окрім специфічних можливостей їх 
здійснення, повинна відповідати загальноприйнятим 
критеріям поділу диверсифікованого підприємства 
на бізнес-одиниці та особливостям функціонування 
бізнес-одиниць.

Для забезпечення можливості максимального 
нарощення додаткового ефекту через результатив-
не виконання необхідних бізнес-процесів, які забез-
печують виробництво неопродуктів, потрібних для 
ефективного функціонування підприємства в сучас-
них умовах, у разі недостатності певних видів ресур-
сів доцільно їх залучати від привабливих стейкхол-
дерів шляхом інтеграції відповідних зусиль.

Відповідно до поданих рекомендацій і результатів 
роботи [18] на рис. 2 подано алгоритм формування 
комбінованих сценаріїв стратегічного напряму роз-
витку сучасного підприємства з визначенням клю-
чових параметрів цього процесу (результативність 
бізнес-процесів, інтеграційна адаптивність, диверси-
фікаційна конвергентність, коефіцієнт синхронності 
бізнес-процесів, коефіцієнт управлінської ефектив-
ності), врахування яких необхідне для ефективного 
впровадження на підприємствах засад циркулярної 
економіки, що підвищить його конкурентоспромож-
ність у стратегічному періоді.

Висновки. Виділені ключові параметри, які спри-
яють формуванню конкурентоспроможного страте-
гічного напряму розвитку підприємства, є основними 
елементами, які варто враховувати, контролювати та 
регулювати, збалансовуючи певні їх складові частини 
в процесі впровадження засад циркулярної економі-
ки, забезпечуючи зростання результативності окре-
мих бізнес-процесів підприємства та ефективності 
підприємства загалом у довгостроковому періоді.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН  
ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

DOMESTIC MARKET OF SERVICES AND GOODS  
IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIOECONOMIC CHANGES 
AND TRANSFORMATIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
Автор статті досліджує чинники впливу на підприємницьку діяльність суб’єктів ринку товарів і послуг 

в умовах сучасних викликів глобального та локального характеру. Акцентовано увагу на комплексності 
та взаємопов’язаності ефекту дії та впливу цих чинників на успішне ведення бізнесу. Виокремлено як 
найбільш важливі такі заходи щодо збереження бізнесу та забезпечення його конкурентоспроможності, 
як тренди поведінки споживача, вдосконалення форм надання послуг, створення вітчизняних товарних 
брендів, інновації в тарі та пакувальних матеріалах, пріоритетність вітчизняної продукції. Особливу ува-
гу звернено на виклики у зв’язку з COVID-19 та пов’язаними з ним карантинними обмеженнями. Відзначено 
особливу роль вищої професійної освіти, яка полягає у підготовленні фахівців, здатних забезпечити нові 
підходи до ведення бізнесу в умовах сучасних викликів. Нові реалії вимагають оперативного реагування і 
ставлять перед підприємствами нові завдання. З огляду на це автором запропоновано окремі заходи щодо 
подолання впливу та наслідків сучасних викликів, змін і трансформацій соціально-економічного середови-
ща задля підвищення ефективності діяльності та підтримки бізнесу у сфері товарів та послуг.

Ключові слова: товари й послуги, соціально-економічне середовище, сучасні виклики, чинники впливу, 
коронавірус.

Автор статьи исследует факторы влияния на предпринимательскую деятельность субъектов рын-
ка товаров и услуг в условиях современных вызовов глобального и локального характера. Акцентировано 
внимание на комплексности и взаимосвязанности эффекта действия и влияния этих факторов на успеш-
ное ведение бизнеса. Выделены как наиболее важные такие меры по сохранению бизнеса и обеспечению 
его конкурентоспособности, как тренды поведения потребителя, совершенствование форм предостав-
ления услуг, создание отечественных товарных брендов, инновации в таре и упаковочных материалах, 
приоритетность отечественной продукции. Особое внимание обращено на вызовы в связи с COVID-19 и 
связанными с ним карантинными ограничениями. Отмечена особая роль высшего профессионального об-
разования, заключающаяся в подготовке специалистов, способных обеспечить новые подходы к ведению 
бизнеса в условиях современных вызовов. Новые реалии требуют оперативного реагирования и ставят 
перед предприятиями новые задания. В связи с этим автором предложены отдельные меры по преодоле-
нию влияния и последствий современных вызовов, изменений и трансформаций социально-экономической 
среды с целью повышения эффективности деятельности и поддержки бизнеса в сфере товаров и услуг.

Ключевые слова: товары и услуги, социально-экономическая среда, современные вызовы, факторы 
воздействия, коронавирус.

The article analyzes the potential methods of successful business managed by enterprises of services and 
goods industry in terms of modern challenges, changes and transformations of the social and economic environ-
ment. The author draws the subjects’ of entrepreneurial activity attention in the services and goods industry to the 
importance of monitoring not only the profile business, but also the general philosophy of modern entrepreneurship 
and business strategies. The work highlights the factors of global character that significantly influence the trans-
formations of the global economy and change of domestic social and economic environment. At the same time, 
these changes substantially influence the functioning strategy of enterprises in the service sector and producers of 
services and goods. The article also studies other factors which have an impact on effective businesses’ functioning 
and on increasing the stable competitiveness level of the enterprises in the services and goods industry in the con-
text of modern challenges. Among these factors, the author singles out the trends of modern customer’s behavior 
and requests; tendencies of improving the forms and methods of services provision; establishment of domestic, 
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regional, or local commodity brands; packaging innovations; domestic production priorities. Particular attention is 
paid to the challenges that arose in society, economy and everyday life due to the COVID-19 and related quarantine 
restrictions. The study provides examples of the negative impact of coronavirus infection in the context of economic 
activity, external economic factors, food, retail, touristic and hotel-restaurant services, education. The author of the 
work points out the special role of higher professional education which mission is to provide specialists who are able 
to offer new approaches to business under modern challenges. The article draws attention to the comprehensive 
nature of the impact of the above-mentioned factors on the business. As a consequence, the relevance of achieving 
the synergy effect from the introduction of new approaches to management in the services and goods industry is 
highlighted. The new reality, new conditions of entrepreneurship, new social and economic environments require 
prompt reaction and bring new challenges for enterprises. Considering this, the author suggests particular measures 
to take to overcome the impact and consequences of modern challenges, changes and transformations of the social 
and economic environment in order to increase the effectiveness of functioning and support of the business in the 
services and goods industry.

Keywords: services and goods, social and economic environment, modern challenges, factors of impact, coro-
navirus.

Постановка проблеми. Соціально-економічний 
розвиток країни, безумовно, перебуває під впливом 
чинників глобалізації, змін світового та вітчизняного 
економічного ринку, а також інших чинників, що суттє-
во позначається на стратегії діяльності підприємств, 
зокрема сфери товарів і послуг. Врахування дії цих 
чинників, їхнього впливу на стан бізнесу вимагає від 
суб’єктів господарювання в царині товарів і послуг 
оперативного і детального їх аналізу, напрацювання 
механізмів зниження ризиків і можливих негативних 
наслідків. В зоні особливої уваги повинні постати 
ті чинники, які насамперед і найбільш відчутно за-
грожують успішному бізнесу. До заходів, які можуть 
запобігти цим загрозам, адаптувати підприємства 
до змін та викликів сьогодення, на нашу думку, нале-
жать врахування зростаючих вимог та осучаснення 
потреб споживача, адаптація товаровиробництва, 
товарного збуту й надання послуг до сучасних соці-
ально-економічних умов, нововведення у сфері тари 
й пакувальних матеріалів, створення вітчизняних 
брендів товарної продукції. Особлива роль відведе-
на вищій професійній освіті, яка зобов’язана також 
оперативно реагувати на сучасні виклики та забез-
печити оперативність, мобільність та ефективність 
підготовки фахівців, здатних вирішувати будь-які 
завдання в умовах динамічних змін. Протистояння 
сучасним ризикам, адаптування до соціально-еко-
номічних змін є однією з ключових проблем діяль-
ності підприємств сфери товарів і послуг, тому гли-
бинний аналіз чинників, напрацювання адекватних 
заходів бізнесової поведінки, використання чинників 
змін у своїх комерційних інтересах, інтегрованих з ін-
тересами суспільства і конкретних споживачів, стає 
пріоритетом. Звідси випливають актуальність дослі-
дження, його вмотивованість та важливість, що ви-
магає подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні аспекти розвитку світового ринку товарів та 
послуг у глобалізації світогосподарських зв’язків ви-
світлено у працях зарубіжних науковців, таких як 
Д. Маркуйє, Д. Родрік, Дж. Стігліц, Р. Стерн, А. Крей, 
Б. Хоекман. Серед вітчизняних учених вагомими є 
напрацювання таких науковців, як О. Булюк, І. Бура-
ковський, Р. Заблоцька, М. Побоченко, О. Рогач. До-
слідженню проблем функціонування малого підприєм-
ництва в умовах пандемії COVID-19 присвятили праці 
І. Вагнер, І. Демко, Т. Гейко, О. Красота, С. Литвинен-
ко, Т. Лободзинська. Науковий доробок, присвячений 

дослідженню проблематики необхідності державного 
регулювання ринку товарів та послуг, представлений 
у працях таких авторів, як Є. Ахромкин, З. Варналій, 
В. Воротін, В. Керецман, М. Долішній, В. Лагутін, Л. Лі-
гоненко, В. Максимов, Н. Свірідова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте питання сучасних тенден-
цій розвитку ринку товарів і послуг в умовах глоба-
лізаційних викликів за динамічних змін соціальних 
умов та економічного середовища з урахуванням 
впливу карантинних обмежень через COVID-19 ви-
магають подальшого дослідження та аналізу чинни-
ків із синергетичним ефектом протистояння сучас-
ним змінам та адаптації до них.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз стану підприємств на рин-
ку товарів і послуг в умовах сучасних викликів і змін 
суспільно-економічного середовища; аналіз впливу 
окремих чинників цих змін та напрацювання прак-
тичних заходів адаптації підприємств і використання 
наслідків змін у своїх та суспільних інтересах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний ринок товарів і послуг перебуває у стій-
кій залежності від змін, трансформацій та ризиків, 
що відбуваються у всіх сферах життя. Суб’єкти під-
приємницької діяльності у сфері товарів і послуг, які 
прагнуть лідерства, стійкої конкурентоспроможності, 
вибудовують свою діяльність на основі аналізу не 
лише стану профільного ринку, але й актуальних 
трендів у бізнесі, його сучасної філософії. З огля-
ду на нові тенденції, зумовлені глобалізацією, про-
цесами трансформації світової економіки, змінами 
внутрішнього соціально-економічного середовища, 
локальними регіональними особливостями, зміню-
ється ринок товарів і послуг. Активно впливають на 
цей ринок обмеження, що запроваджуються у зв’язку 
з коронавірусною інфекцією. Глобалізація сприяє за-
гальному економічному прогресу через поширення 
інновацій у сфері технологій і менеджменту, активний 
обмін товарами й послугами, інвестиціями [1, с. 393]. 
Підприємства, які не встигатимуть за динамікою но-
вої доби, за віяннями актуальних виробничо-спо-
живацьких тенденцій, не тільки будуть позбавлені 
комерційних преференцій і конкурентних переваг, 
але й перебуватимуть під ризиком стати їхніми за-
ручниками, опинитися обабіч загальноцивілізацій-
них трендів, тому для кардинального покращення 
результатів діяльності слід іноді виходити за рамки 
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бізнесу, шукати принципово нові напрями його зрос-
тання та ефективного функціонування [2, с. 237].

З огляду на ці масштабні фактори перед підпри-
ємствами сфери товарів і послуг постають серйоз-
ні завдання щодо вибудовування своєї стратегії ді-
яльності. Вона повинна бути сучасною, мобільною, 
ефективною та лояльною до споживачів. Така стра-
тегія, на нашу думку, повинна базуватись на чинни-
ках комплексного характеру, здатних забезпечити 
синергію зусиль заради досягнення позитивного ко-
мерційного результату. Такі чинники не мають чітко 
окреслених масштабів, не претендують на ієрархічні 
місця за важливістю, особливо не залежать від послі-
довності впровадження. Вони повинні забезпечувати 
комплексний характер та ефективну синергію в до-
сягненні мети. Окрім цього, в діяльності підприємств, 
безумовно, враховується особливо актуальний у ре-
аліях сьогодення чинник, а саме чинник дотримання 
карантинних обмежень в умовах пандемії COVID-19. 
Серед основних чинників, які доцільно перш за все 
брати до уваги суб’єктам сфери товарів і послуг, ми 
виокремлюємо моніторинг сучасних тенденцій у біз-
несі, тренди поведінки й вимог сучасного споживача, 
тенденції розвитку та осучаснення самих товарів і 
послуг, створення вітчизняних товарних брендів та 
їх позиціонування, інновації форм обслуговування, 
інновації тари та пакувальних матеріалів, ефективну 
професійну підготовку фахівців.

Сучасний бізнес в умовах жорсткої конкуренції 
відчуває потребу всебічної обізнаності в будь-якій ді-
яльності. Сфера ринку товарів та послуг вимагає від 
її суб’єктів оперативного моніторингу та прагматич-
ного аналізу сучасних трендів бізнесу. Це тренди в 
царині самих товарів і послуг та їх позиціювання, це 
тренди поведінки й потреб споживачів, це поява но-
вих товарних брендів, це запровадження нових тен-
денцій серед форм і методів обслуговування. Над-
важливим із своєрідним об’єднувальним характером 
виступає кадровий ресурс (персонал із високою про-
фесійною підготовкою на всіх ділянках роботи) як 
чинник реалізації вищенаведених складових частин. 
Саме тут проявляється вирішальне значення якісної 
професійної вищої освіти.

Спостереження та виявлення нових вподобань, 
які, зокрема, з’являються на ринку товарів і послуг, 
в умовах сучасних викликів і трансформацій, змін 
соціально-економічного середовища, вважаються 
одними з інноваційних чинників ведення сучасного 
бізнесу. Така діяльність, визначена у світовій прак-
тиці маркетингу як «трендвотчинг», разом зі своїми 
інструментальними складовими частинами, такими 
як трендхантинг і трендсеттінг, дає змогу правиль-
но вибирати потрібну стратегію, переорієнтовувати 
бізнесові механізми відповідно до ринкової ситуації.  
Ця форма також дає можливість швидше адапту-
ватися до нових умов, а також постає стимулом до 
заходів модернізації, зростання конкурентоспромож-
ності та ефективності господарювання.

Фактор соціальної відповідальності бізнесу сут-
тєво впливає на характер діяльності підприємств у 
сфері товарів і послуг, які все більше та більш усві-
домлено підпорядковують її лояльному ставленню 
до споживача. Поведінка споживача визначається 

як сукупність дій, пов’язаних з придбанням, вико-
ристанням і розпорядженням товарами й послугами 
разом із рішеннями, які передують цим діям та обу-
мовлюють їх [3].

Нові тенденції в поведінці та потребах спожи-
вачів істотно підпорядковують маркетингові дії під-
приємств, оскільки опосередковано беруть активну 
участь у формуванні нового соціально-економічного 
середовища, якому притаманні нові цінності, більш 
сучасні пріоритети. Тренди сучасного споживача на 
ринку товарів і послуг – це ігнорування стереотипів, 
усвідомленість та диктат своїх прав, широкий спектр 
вподобань і мобільність смаків, різнобічна обізна-
ність та впевненість у своєму виборі. Надважливим 
завданням у зв’язку з таким набором характеристик 
сучасного споживача постає завдання бути толерант-
ним до їх сприйняття та готовим до адекватного вико-
нання. Ці преференції разом із достатнім насиченням 
ринку товарною масою вимагають від виробників то-
варів та продуцентів послуг гнучкості, мобільності та 
оперативності, оскільки вимоги й очікування покупців 
безперервно змінюються з високою динамікою.

Чинник глобалізації, активні інтеграційні процеси 
в економіці, активний обмін товарною продукцією та 
досвідом надання послуг часто приводять до зроста-
ючого зацікавлення споживачів глобальними страте-
гіями, захоплення закордонними (нехай і всесвітньо 
визнаними) брендами. За умови сприйняття цього 
як невідворотного, збереження ролі та усвідомлення 
необхідності інтегрування в міжнародний економіч-
ний простір на шляху формування внутрішнього со-
ціально-економічного середовища постає нагальне 
завдання, яке полягає у стимулюванні зацікавлення 
споживача вітчизняною продукцією (товарами і по-
слугами). Це абсолютно виправдано також з огляду 
на захист вітчизняних економічних інтересів. Розум-
ний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає 
можливість забезпечувати досягнення соціально-
економічних цілей розвитку суспільства, якими є ви-
сока ефективність виробництва, стабільний еконо-
мічний розвиток і соціальна справедливість [4].

Завадити надмірній «глобалізації споживання» 
може позиція споживачів зі спрямуванням вектору 
на першочерговий вибір продукції вітчизняного ви-
робництва. Така позиція в практиці підприємництва 
позиціонується як споживацький етноцентризм. В су-
часних умовах суб’єктам господарювання на ринку 
товарів і послуг важливо дотримуватись позиції, яка 
не утверджує вищий суспільний статус чи вищу пре-
стижність закордонної продукції, а навпаки, виділяє і 
популяризує переваги вітчизняної. Саме тут доціль-
но взяти на озброєння інструменти трендвотчингу, 
які необхідні під час створення нових брендів. І дер-
жава, і її економіка, і представники ринку товарів і по-
слуг тільки виграють від розвитку політики створення 
українських товарів зі статусом географічного зазна-
чення та втілення на практиці завдання «розширю-
вати рух локаворів як передумову створення місцевих 
територіальних (локальних) харчових брендів. Не за-
перечуючи, в хорошому розумінні слова, «експансію 
чужого», розвивати і збагачувати своє, місцеве» [5].

Економічний зміст застосування захищених гео-
графічних зазначень у назвах товарів приводить до 
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потенційно величезних прибутків, а обсяги продажів 
товарів із захищеними географічними назвами, за 
дослідженнями фахівців, у вартісному вимірі в се-
редньому вдвічі вищі, ніж аналогічних товарів без 
відповідної сертифікації.

Сучасний ринок товарів і послуг характеризується 
насиченістю товарної маси та зростаючою кількіс-
тю брендів. Стає все важче привернути увагу спо-
живачів, відповідно, стало складніше конкурувати. 
В таких умовах, до яких додаються виклики корона-
вірусної епідемії, функціонування ринку товарів і по-
слуг можливе тільки за умови органічного узгодження 
різноспрямованих інтересів усіх задіяних на ньому 
суб’єктів. Підприємства, котрі прагнуть успіху, повинні 
дотримуватись канонів споживчого ринку як системи, 
що забезпечує реалізацію економічних і соціальних 
інтересів усіх його учасників. Так, можна визначити 
ще один чинник на ринку товарів і послуг, здатний 
створити умови своєрідного балансу в системі су-
часних змін соціально-економічного середовища, 
політики підприємств бізнесу та потреб споживачів, 
а саме тенденцію масового виробництва за індиві-
дуальними замовленнями (цю тенденцію називають 
кастомізацією). Свого часу вона отримала спеціаль-
ний термін «кастом», тобто одиничний виріб, виготов-
лений у єдиному екземплярі або в малій кількості [6].

Кастомізація, зокрема, в умовах пандемії, коли 
значна частина товарів реалізується з доставлян-
ням, стає все більш популярною з огляду на те, що 
має здатність виконання разового замовлення за 
індивідуальними характеристиками і побажаннями 
замовника. Чинник кастомізації допоможе реалізу-
вати маркетингову стратегію позиціонування товарів 
(послуг), брендів споживачу, оскільки є можливість 
акцентувати увагу на конкретній цільовій аудиторії. 
Також вона вигідна продуцентам товарів і послуг зі 
специфічними властивостями, що створює можли-
вості успішної реалізації ще однієї маркетингової 
стратегії, якою є позиціонування за атрибутом, де 
використовується фактор відмінних (особливих) ха-
рактеристик бренду. Персоналізовані замовлення на 
товари й послуги в умовах пандемії COVID-19 ство-
рюють певні можливості для підприємств сфери то-
варів і послуг отримати (чи компенсувати) прибутки.

Тара та пакувальні матеріали – ще один чинник, 
спроможний зробити комфортнішим життєвий про-
стір і побут споживачів. Упаковка щодо її зручності 
сьогодні «реагує» на актуальні соціальні виклики, 
«відгукується» на сучасні тенденції та зміни в нашо-
му повсякденному житті, перш за все в побуті. Зна-
чення тари посилюється з огляду на особливості під-
ходів до надання послуг на ринку товарів і послуг в 
умовах карантинних обмежень у зв’язку з COVID-19, 
коли у вимушеному тренді стало дистанційне обслу-
говування та доставляння товарів за призначенням 
(упаковування, його функціональність, компактність, 
зручність, транспортабельність).

Продукція вітчизняного ринку тари викликає ко-
мерційне зацікавлення не тільки вітчизняних ви-
робників і споживачів, але й закордонних партнерів. 
Водночас факт переймання світових чи європей-
ських тенденцій в Україну також присутній, тому 
необхідно бути принциповим та об’єктивним в оці-

нюванні, оскільки не всі закордонні тренди сьогодні 
можуть у нас адаптуватися і бути придатними до ре-
алізації. Це пояснюється певними недопрацювання-
ми у державному регулюванні пакувальної індустрії 
та невідповідністю і деяким відставанням норматив-
но-правової бази, особливо щодо сортування й пе-
рероблення відходів. Вітчизняним суб’єктам таропа-
кувальної індустрії доречно більшу уваги приділяти 
експорту продукції в розвинені країни, орієнтації на 
використання матеріалів, що біологічно розклада-
ються, що може посприяти зростанню прибутків.

Ситуація, що склалася в умовах пандемії 
COVID-19, спонукає підприємства сфери товарів 
і послуг переорієнтовуватися на формат ведення 
бізнесу, який адаптований до наявних умов, орієн-
туючись не тільки на потреби споживачів, але й на 
актуальні тренди господарювання, що можуть спри-
чинятися пандемією з огляду на всі виклики та ризи-
ки. Стратегія адаптації кожного підприємства може 
бути унікальною, проте переважно всі застосовува-
тимуть схожі методи реорганізації своєї діяльності. 
Зокрема, прогнозується перехід підприємств рин-
ку товарів і послуг до більш технологічних та авто-
матизованих форм роботи на заміну традиційним. 
Фахівці прогнозують, що наслідком карантину ста-
не економічна криза, отже, скорочення купівельної 
спроможності й зміна споживчої поведінки. Загалом 
відбулось порушення традиційної сезонності прода-
жів, змінюються тенденції внаслідок падіння доходів 
споживача. Наявні межі між традиційним та онлайн-
рітейлом зникають. Прискореного розвитку дістають 
цифрові послуги, такі як електронна комерція, пла-
тіжні системи та послуги замовлення та доставки [7]. 
Все це слід взяти до уваги та відповідним чином ре-
агувати на це, якщо постає завдання бути успішним 
в умовах сучасних викликів.

Розвиток електронної комерції набуває дедалі 
більших значень в умовах глобалізації економічних 
процесів, що пов’язано з можливістю досягнення 
глобальної присутності та здійснення економічної ді-
яльності у світовому масштабі, глобальним вибором 
товарів і послуг незалежно від географічного розта-
шування суб’єктів, оптимізацією товарних потоків, 
зниженням витрат для обслуговування операції, що 
приводить до зниження цін, появою нових товарів і 
послуг [8].

Вага електронної комерції в українській еконо-
міці зростатиме, що позитивно вплине на економіку 
держави та рівень життя суспільства. Окрім цього, 
з’являться нові вигідні можливості, зокрема персона-
лізація продажів, швидка реакція на попит, нові можли-
вості для бізнесу, подальший розвиток конкурентного 
середовища, тобто це саме ті чинники, котрі необхідні 
для успішного ведення бізнесу в умовах змін.

Пандемія коронавірусу виявилася складним випро-
бовуванням для української системи освіти. Водночас 
карантин став своєрідним стимулом, який відкрив ві-
кно нових можливостей, виступаючи каталізатором 
давно назрілих модернізаційних змін у вітчизняній 
освіті. Йдеться про розвиток цифрової та дистанцій-
ної, зокрема онлайн, освіти [7]. Здатність суспільства, 
держави за потреби оперативно переходити на дис-
танційний режим роботи – це питання не тільки про 
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інтернет-трафік та безпеку, але й про фізичну, інфра-
структурну можливість це зробити. Саме це питання 
доступу в умовах карантину становить стратегічну 
проблему, що потребує негайного вирішення [7].

Сучасні виклики та трансформації соціально-еко-
номічного середовища стали вираженою ознакою 
сьогодення. З огляду на це перед освітою постає 
місія формування нового типу фахівців, професіо-
налів, здатних прогнозувати, адекватно сприйма-
ти, а також самостійно адаптуватися до сучасних 
викликів, створювати доцільні зміни у всіх сферах 
життя. Професійна освіта в Україні покликана бути 
універсальною, динамічною і гнучкою, що зумовлює 
її спроможність реагувати і на освітні запити кожного 
індивіда, і на суспільні виклики загалом.

За Ю. Сухарніковим, «вона повинна містити чоти-
ри основні цілі вищої освіти, виявлені в процесі ро-
боти Ради Європи із суспільної відповідальності за 
вищу освіту й наукові дослідження», однією з яких є 
«підготовка для ринку праці» [9, с. 24].

Формування та становлення сучасних підходів до 
розвитку професійної освіти позитивно вплинуть на 
зміст вищої освіти, який буде адаптованим до соці-
ально-економічних змін у суспільстві, буде співзвуч-
ним його сучасному інформаційно-інтелектуальному 
рівню, відображатиме культурологічну складову час-
тину сьогодення та перспективи майбутнього з ура-
хуванням мінливості цивілізаційних викликів.

Висновки. Процеси глобалізації, наслідки змін 
соціально-економічного середовища, впливи світової 
пандемії COVID-19 та інші виклики сучасності спону-
кають бізнес у сфері товарів і послуг до формуван-
ня нових стратегій діяльності. Чинники можуть бути 
різними, кожне окреме підприємство може мати свої, 
унікальні підходи до вирішення проблем, але існують, 
на нашу думку, певні чинники, які мають спільні озна-
ки, об’єднання яких у єдиний комплекс дій може дати 
змогу досягти ефекту синергії для подолання впливів 
та ризиків сучасності. Серед таких чинників виділяє-
мо моніторинг трендів на профільному ринку, аналіз 
сучасних потреб споживачів, створення вітчизняних 
та локальних товарних брендів товарів і послуг, впро-
вадження нових форм обслуговування, апробацію 
нових видів тари й пакувальних матеріалів, активіза-
цію електронної торгівлі. Всі вони спроможні за вміло-
го застосування забезпечити мобільність, гнучкість, 
модерність та прибутковість підприємства в умовах 
сучасних викликів з урахуванням трансформацій 
економічного середовища. Також слід врахувати, що 
все це можна реалізувати тільки за допомогою висо-
копрофесійного персоналу сфери обслуговування, 
якісну підготовку якого повинна забезпечити якісна 
сучасна інноваційна вища професійна освіта.
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ОЦІНКА РІВНЯ МЕРЕЖЕВОЇ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF NETWORK READINESS  
OF ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT  
OF THE INFORMATION SOCIETY
У статті проаналізовано мережеву готовність підприємств Чернівецької області за допомогою розра-

хунку інтегрального показника мережевої готовності підприємств. Комплексна зведена оцінка показників 
була отримала на основі визначення питомої ваги індикаторів, що були згруповані за такими категоріями, 
як розвиток інфраструктури і доступність цифрового контенту; впровадження інновацій господарюю-
чими суб’єктами; використання бізнесом ІКТ. Проаналізувавши показники мережевої готовності, ми ви-
окремили ті компоненти, вплив яких є найбільш вагомим на здатність підприємств використовувати 
переваги інноваційних технологій для свого розвитку. Проведений аналіз показав позитивну динаміку за 
рівнем використання підприємствами електронних послуг через мережу Інтернет, зокрема електронного 
управління рахунками, цифрового підпису в електронному документообігу, автоматизованого обміну да-
ними, що сприяє вдосконаленню ведення господарської діяльності в умовах розвитку мережевої економіки.

Ключові слова: мережева економіка, інформаційне суспільство, мережевий вектор, інформаційно-ко-
мунікаційні технології, автоматизований обмін даними, мережева готовність підприємств.

В статье проанализирована сетевая готовность предприятий Черновицкой области с помощью рас-
чета интегрального показателя сетевой готовности предприятий. Комплексная сводная оценка показа-
телей была получена на основе определения удельного веса индикаторов, которые были сгруппированы 
по таким категориям, как развитие инфраструктуры и доступность цифрового контента; внедрение 
инноваций хозяйствующими субъектами; использование бизнесом ИКТ. Проанализировав показатели се-
тевой готовности, мы выделили те компоненты, влияние которых является наиболее весомым на спо-
собность предприятий использовать преимущества инновационных технологий для своего развития. 
Проведенный анализ показал положительную динамику по уровню использования предприятиями элек-
тронных услуг через сеть Интернет, в частности электронного управления счетами, цифровой подписи 
в электронном документообороте, автоматизированного обмена данными, что способствует совер-
шенствованию ведения хозяйственной деятельности в условиях развития сетевой экономики.

Ключевые слова: сетевая экономика, информационное общество, сетевой вектор, информационно-
коммуникационные технологии, автоматизированный обмен данными, сетевая готовность предприятий.

The result of this study is a theoretical and empirical scientific material focused on the formation of ideas about 
the prerequisites for the development of network economy in modern conditions. The network readiness of enterpris-
es of the Chernivtsi region was analyzed by calculating the integrated indicator of network readiness of enterprises. 
A comprehensive consolidated assessment of indicators was obtained on the basis of determining the proportion 
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of indicators that were grouped in the following categories: development of infrastructure and availability of digital 
content; introduction of innovations by business entities; use of ICT by the business. After analyzing the indicators 
of network readiness, we identified those components the impact of which is most significant on the ability of en-
terprises to use the benefits of innovative technologies for their development. The research was conducted on the 
basis of indicators that reflect the network readiness of enterprises of the region and are related to the use of ICT, in 
particular: innovation introduction, use of computers, access to the Internet, receiving banking, financial, educational 
services via the Internet, employment of the population in information and telecommunications area. Determining the 
share of the presented indicators made it possible to conduct this study objectively and comprehensively, to com-
pare the data with similar indicators at the national level and individual regions of Ukraine, to determine the potential 
for increasing the network readiness of enterprises in the medium- and long-term perspective. The factors that de-
termine the level of development of the network economy and are decisive in the process of economic growth were 
examined. The conducted analysis showed a positive trend in the level of use of electronic services by enterprises 
via the Internet, in particular electronic account management, digital signature in the electronic document flow, au-
tomated data exchange that facilitates improving the conduct of economic activity in the conditions of development 
of network economy.

Keywords: network economy, information society, network vector, information and communication technologies, 
automated data exchange, network readiness of enterprises.

Постановка проблеми. Можливість підприємств 
використовувати переваги мережевої економіки, го-
товність та фактичне використання залишаються 
ключовими факторами й передумовами для отри-
мання економічних та соціальних наслідків. Розумін-
ня того, що розвиток інформаційного суспільства на 
основі мережевої економіки є стратегічно важливим 
завданням для розбудови конкурентоспроможної, 
динамічної держави та її регіонів, є першим кроком, 
який уже здійснено. Вжито серйозних заходів з під-
тримки економіки, орієнтованої на знання та розви-
ток інформаційного суспільства на національному й 
регіональних рівнях. Проте залишається низка захо-
дів, яких необхідно вжити найближчим часом у сфері 
розвитку ІКТ та впровадження їх у господарську ді-
яльність підприємств.

Питання про доступ та наслідки залишаються 
важливими, особливо для регіонів, що поступають-
ся в економічному розвитку та мають значний циф-
ровий розрив. Використання новітніх технологій та 
досягнення бажаних економічних і соціальних на-
слідків залежать від загального середовища, а саме 
інфраструктури, інноваційного середовища, фактич-
ної готовності бізнесу використовувати нові можли-
вості обміну даними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми становлення та розвитку мережевої економі-
ки розглядались як зарубіжними, так і вітчизняними 
науковцями. Водночас проблеми формування меха-
нізму мережевої економіки на підприємствах, вплив 
електронно-мережевих форм господарювання на 
соціально-економічні показники розвитку економі-
ки регіону є новою галуззю наукових досліджень.  
Залишається ще не дослідженим питання ролі ін-
формаційно-комунікаційних технологій та мережі 
Інтернет у забезпеченні соціально-економічного 
розвитку підприємств регіону, виявленні цифрового 
розриву в розвитку мережевої економіки галузі та 
визначенні переліку завдань та механізмів для змен-
шення регіональних диспропорцій у впровадженні та 
використанні нових технологій суб’єктами господа-
рювання.

Вперше робота з дослідження і визначення рівня 
впливу інформаційно-телекомунікаційних техноло-
гій на бізнес і наслідки «інформаційної революції» 
на економіку розвинених країн була розпочата у 

60–70-і роки західними науковцями Дж. Гелбрейтом 
(1964 рік) [10], Е. Тофлером (1981рік) [4], П. Друке-
ром (2002 рік) [7], Ф. Махлупом (1967 рік) [8]. Широко 
це питання увійшло у науковий обіг саме у 90–ті роки 
в дослідженнях соціально-економічних наслідків ін-
форматизації економічного життя суспільства.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є визначення рівня фактичного 
використання ІКТ підприємствами на рівні окремого 
регіону, удосконалення методичного забезпечення 
оцінювання мережевої готовності на національному 
та регіональному рівнях за допомогою інтегрального 
показника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Мережеву економіку часто ототожнюють з інформа-
ційною, в якій головними факторами й продуктами 
виробництва є інформація і знання. Термін «мереже-
ва економіка» розглядав відомий дослідник інфор-
маційного суспільства М. Кастельс (2011 рік), який 
опублікував у 1996 році роботу з теми “The rise of the 
network society, the information age: economy, society 
and culture” [6]. Ще у 1989 році М. Кастельс опу-
блікував роботу “The Informational City: Information 
Technology, Economic Restructuring, and the Urban 
Regional Process” [5], а у 1998 році завершив трьох-
томну фундаментальну працю «Інформаційна епо-
ха: економіка, суспільство і культура». У першій 
частині своєї трилогії М. Кастель здійснює розгор-
нутий аналіз сучасних тенденцій, що приводять до 
формування саме «мережевого суспільства». Автор 
зазначає, що у світі з’явилась економіка нового типу, 
яку він називає інформаційною і глобальною, що дає 
змогу визначити її відмінні риси і взаємозв’язок між 
ними. Виходячи з постулату, що інформація за своєю 
природою є таким ресурсом, що легше інших про-
никає через усілякі перешкоди й межі, він розглядає 
інформаційну еру як епоху глобалізації. При цьому 
мережні структури є одночасно і засобом, і результа-
том глобалізації суспільства.

Концепція мережевого суспільства, мережева 
економіка являє собою сукупність концепцій вхо-
дження в інформаційно-комунікаційний простір з 
огляду на соціальну, культурну, економічну особли-
вості, що формують у сукупності світове суспільство.

Для визначення рівня фактичного використання 
ІКТ підприємствами на рівні окремого регіону про-
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аналізуємо мережеву готовність підприємств на 
прикладі Чернівецької області. Розвиток мережевої 
економіки можна охарактеризувати цілим набором 
показників або параметрів, які можуть бути згрупова-
ні згідно з певними ознаками. Для аналізу викорис-
тано дані Державної служби статистики України та 
показники Головного управління статистики у Черні-
вецькій області. Ці показники ми згрупували за та-
кими блоками, як інфраструктура і доступність циф-
рового контенту; бізнес та інноваційне середовище; 
бізнес-використання. Серед них можна виділити 
кількісні, якісні, функціональні показники, показни-
ки розвитку структури тощо. Кожна із 46 складових 
частин мережевої готовності підприємств представ-
лена окремо, однак необхідно пам’ятати, що вони 
всі взаємопов’язані, мають тенденцію до посилення 
одна одної, однак слабкі позиції у певних аспектах 
часто негативно впливають на інші показники.

Для характеристики набору з n параметрів од-
ним числом, а саме Індексом мережевої готовності 
підприємств, введемо поняття «мережевий вектор» 
(МВ) і його довжини (модуля) в n-вимірному вектор-
ному просторі (Aj). За основу візьмемо Методику 
розрахунку Міжнародної академії зв’язку (МАЗ), що 
дасть змогу визначити загальну довжину вектору ме-
режевої готовності підприємств та за кожним блоком 
(напрямом).

Позначимо через aij i-й параметр j-го регіону, де 
число параметрів і змінюється від 1 до n, а число 
регіонів j змінюється від 1 до N. В цьому випадку бу-
демо порівнювати із середнім показником по Україні, 
а також із максимальними й мінімальними значен-
нями по регіонах. Довжину МВ визначимо за такою 
формулою:

Aj �
�
�1
1

2

n
a

i

n

ij .                           (1)

Відстань між МВ Чернівецької області і середніми 
значеннями по Україні надає цифрову оцінку різниці 
мережевої готовності підприємств на регіональному 
та національному рівнях.
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Таким чином, ці формули дають можливість звес-
ти набір параметрів до чисел Aj та CjK, які викорис-
товуються під час оцінювання мережевої готовності 
областей та України загалом.

Динаміка показників інфраструктури й доступ-
ності цифрового контенту за 2010–2019 роки в Чер-
нівецькій області показує зростання за показниками 
таким чином: на 4,4 і 22 за часткою абонентів мережі 
Інтернет (в загальній кількості населення) та наяв-
ністю персональних комп’ютерів у домогосподарств; 
на 22 і 9,3 за часткою абонентів мобільного зв’язку 
(в загальній кількості населення) та часткою влас-
ників мобільних телефонів (в загальній кількості на-
селення). Негативною є тенденція тільки за першим 
показником у таблиці (зменшення на 19 – це забез-
печеність населення України телефонними апарата-
ми (одиниць на 100 жителів)), що пояснюється пере-
важно наданням переваги використанню мобільних 
телефонів.

Довжина мережевого вектору (МВ) Aj1 зросла на 
12,7%, що вказує на покращення інфраструктури й 
цифрового контенту за 2010–2019 роки в Чернівець-
кій області. Cj1k – відстань МВ між Чернівецькою об-
ластю і Україною, що зросла на 6,2, що показує від-
ставання цього блоку показників від темпу розвитку 
на рівні держави.

Аналіз бізнесу та інноваційного середови-
ща Чернівецької області показав таке. Упродовж 
2010–2019 років частки підприємств, які впроваджу-
вали інновації у своїй діяльності, становили 11,3% та 
14,1% відповідно. Варто зазначити, що існує прямий 
зв’язок між розміром підприємства і його рівнем ін-
новаційності, оскільки для впровадження інновацій 
необхідно мати певну кількість персоналу, задіяного 
у виконанні наукових досліджень і розробок, що при-
водить до впровадження інновацій. Відповідно, най-
вища частка як технологічно інноваційних, так і не 
технологічно інноваційних підприємств зафіксована 
серед великих підприємств. Найбільше значення 
цього показника зафіксовано на підприємствах Хар-
ківської області (23,3%), а найменше – у Закарпат-
ській області (5,7%).

У 2010–2019 роках зовсім не використовувались 
кошти іноземних інвесторів у загальній сумі витрат 
на фінансування інноваційної діяльності. Витрати на 
інновації переважно здійснювалися за рахунок влас-
них коштів, незначної частки використання кредитів 
та бюджетних коштів.

Результати аналізу дають підстави говорити про 
недостатній розвиток підприємств України на інно-
ваційній основі. Основними проблемами розвитку 

Таблиця 1
Інфраструктура і доступність цифрового контенту

№ Позначення 
показника Індикатори, на основі яких обчислюється індекс мережевої готовності підприємств

1. Блок 1
1.1 i1 Забезпеченість населення телефонними апаратами (одиниць на 100 жителів).
1.2 i2 Частка абонентів мобільного зв’язку (в загальній кількості населення), %.
1.3 i3 Частка абонентів мережі Інтернет (в загальній кількості населення), %.

1.4 i4
Наявність персональних комп’ютерів у домогосподарств, % (опитування проводиться 
Держкомстатики раз на два роки).

1.5 i5 Частка власників мобільних телефонів (в загальній кількості населення), %.
1.6 i1–5 Aj1 – довжина МВ. Розраховується як середнє арифметичне за показниками 1.1–1.5.

Джерело: розроблено авторами
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бізнесу у цьому регіоні є складний фінансовий стан 
малих і середніх підприємств; низька інвестиційна 
та інноваційна активність малого підприємництва; 
нерівномірність розвитку малих і середніх підпри-
ємств у регіональному та територіальному розрізах 
(більше 65,0% малих підприємств сконцентровано 
в містах); зменшення обсягів кредитування, неста-
ча власних обігових коштів через високу вартість  
кредитів.

Оскільки використання інформації та телекому-
нікацій є пріоритетним завданням у мережевій еко-
номіці, ми вибрали декілька показників, які, на нашу 
думку, є основними під час оцінювання цієї сфери. 
Отже, абсолютне відхилення капітальних інвестицій 
в інформацію та телекомунікації у відсотках до за-
гального обсягу зменшилось на 0,2 (0,3 та 0,2% від-
повідно у 2010 році та 2019 році); питома вага підпри-
ємств у сфері інформації та комунікацій у відсотках 
до загального показника по області майже не зміни-
лась за досліджуваний період (показник коливався в 
межах 3,7–3,8%); показник частки підприємств, що 
отримали прибуток у сфері інформації та телекому-
нікацій, фінансовий результат до оподаткування у 
відсотках до загальної кількості коливався в межах 
73,1–71,5% (зменшення на 1,6); частка зайнятого 
населення у сфері інформації та телекомунікації у 
відсотках до загальної кількості зайнятого населен-
ня показала негативну динаміку за 2012–2019 роки 
в межах 3,9–3,3%; питома вага експорту послуг у 
сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформацій-
них послуг у відсотках до загального обсягу експорту 
послуг має негативну динаміку за 2012–2019 роки, 
показник коливався в межах 14,7–8,7%.

Довжина мережевого вектору (МВ) Aj2 зменши-
лась на 20,3, що пояснюється зниженням іннова-

ційної активності підприємств та недостатнім роз-
витком сфери інформації та телекомунікацій за 
2010–2019 роки. Cj2k, тобто відстань МВ між Черні-
вецькою областю та Україною, зросла на 98,1%, що 
показує також негативну динаміку відставання цього 
блоку показників від темпу розвитку в середньому по 
Україні.

Аналіз показників блоку 3 «Бізнес-використання» 
за 2010–2019 роки показує позитивну динаміку за 
всіма даними в таблиці. У 2019 році частка підпри-
ємств Чернівецької області, що подали річну звіт-
ність № 1-ІКТ, які використовували комп’ютери у за-
гальній кількості підприємств, склала майже 90%, з 
них 98% мали доступ до мережі Інтернет.

Значна частка підприємств, що брали участь в об-
стеженні (далі – підприємства), скористалась такими 
електронними послугами через мережу Інтернет.

1) 84,3% отримували банківські та фінансові по-
слуги. Сучасні фінансові установи надають комплекс 
послуг щодо електронного управління своїми рахун-
ками через Інтернет, таких як управління рахунками; 
здійснення валютних, платіжних операцій; обмін фі-
нансовими документами.

2) 85,2% отримували форми (податкові). Запро-
вадження електронного цифрового підпису в елек-
тронному документообігу країни спрощує роботу в 
бухгалтерській діяльності. Нині існує велика кількість 
програмних продуктів, які дають змогу формувати, 
підписувати та надсилати звітність практично в усі 
контролюючі органи прямо з офісу. Крім того, є мож-
ливість обмінюватися податковими накладними в 
електронному вигляді, висилати первинні документи 
тощо.

3) 86,6% використовували Інтернет для по-
вернення заповнених форм. Сучасний рівень 

Таблиця 2
Бізнес та інноваційне середовище

№ Позначення 
показника Індикатори, на основі яких обчислюється індекс мережевої готовності підприємств

2 Блок 2
2.1 i6 Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %.

2.2 i7
Питома вага використання коштів іноземних інвесторів у загальній сумі витрат 
на фінансування інноваційної діяльності, %.

2.3 i8
Питома вага капітальних інвестицій в інформацію та телекомунікації, % до загального 
обсягу.

2.4 i9 Питома вага підприємств у сфері інформації та комунікацій, % до загального показника.

2.5 i10
Частка підприємств, що отримали прибуток у сфері інформації та телекомунікацій, 
фінансовий результат до оподаткування, % до загальної кількості підприємств.

2.6 i11
Частка зайнятого населення у сфері інформації та телекомунікації, % до загальної 
кількості зайнятого населення.

2.7 i12
Частка середньомісячної заробітної плати у сфері інформації та телекомунікації, 
% до загального показника середньомісячної заробітної плати.

2.8 i13
Питома вага доходів від надання доступу до мережі Інтернет, % до загальної суми доходів 
від реалізації послуг пошти та зв’язку.

2.9 i14
Питома вага доходів від надання послуг мобільного зв’язку, % до загальної суми доходів 
від реалізації послуг пошти та зв’язку.

2.10 i15
Питома вага експорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 
послуг, % до загального обсягу експорту послуг.

2.11 I6–15 Aj2 – довжина МВ. Розраховується як середнє арифметичне за показниками 2.1–2.11.
Джерело: розроблено авторами
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розвитку засобів комунікації дає змогу отримува-
ти та повертати різні форми звітності, для цього 
суб’єкти підприємницької діяльності можуть ско-
ристатися послугами кабінетів електронних сервісів  
(https://kap.minjust.gov.ua), порталом державних по-
слуг (https://igov.org.ua).

4) 99,3% здійснювали автоматизований обмін 
даними, завдяки чому підприємства покращили про-
цеси управління й контроль у сферах виробництва, 
закупівель і постачання.

5) 96,8% користувалися автоматизованим обмі-
ном даних для відправлення або отримання даних 
для/від державних установ (податкових декларацій, 
статистичної звітності тощо).

6) 89,8% здійснювали автоматизований обмін 
даними (XML, EDIFACT тощо). У сфері бізнесу ство-
рюється і обробляється значний обсяг різноманітної 
паперової документації, що включає замовлення на 
придбання, рахунки, каталоги, звіти, платіжні доручен-
ня тощо. За XML в основі обміну документами лежать 
транспортні протоколи, використовувані в Інтернеті.

7) 79,3% користувалися автоматизованим об-
міном даних для отримання електронних рахунків-
фактур.

8) 72% користувалися автоматизованим обміном 
даних для надання платіжних доручень фінансовим 
установам (письмове доручення власника рахунка 
перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на ра-
хунок отримувача коштів).

Розглянуті індекси мережевої готовності підпри-
ємств Чернівецької області дали можливість оцінити 
рівень цифрової інфраструктури, бізнес-клімату регі-
ону, можливості ведення бізнесу, що забезпечується 
певною мірою ІКТ та мережею Інтернет, збільшуючи 
швидкість здійснення процедур та їх кількість. Віді-
бравши показники, що стосуються мережевої готов-
ності, ми змогли проаналізувати ті компоненти, які 

найбільшою мірою впливають на здатність бізнесу 
та регіону використовувати переваги ІКТ технологій 
для свого розвитку.

Як видно з поданих показників, найголовнішою 
умовою для розвитку механізму мережевої економіки 
є насамперед інфраструктура й доступність цифро-
вого контенту. Низька технологічна готовність підпри-
ємств є критичним фактором, який знижує конкурен-
тоспроможність регіонів. Актуальними залишаються 
проблеми недостатньої кількості комп’ютерів, застарі-
лої техніки, низького рівня інвестування у поліпшення 
матеріально-технічної бази та інновацій, відсутності 
якісного доступу до Інтернету, а також кадрового по-
тенціалу та цифрових навичок. Досить значним є роз-
кид між найнижчим і найвищим результатами регіонів.

Великі розриви знижують потенціал підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, регіональні роз-
біжності найбільше виявляються за рівнем техноло-
гічної готовності, розміром ринку та рівнем розвитку 
інфраструктури.

Висновки. Розвиток мережевої економіки, окрім 
економічних, має соціальні наслідки, сутність яких 
полягає у побудові суспільства, що спрямоване на 
формування інноваційної моделі розвитку, дає змо-
гу кожній людині повною мірою реалізувати свій по-
тенціал для забезпечення особистого й суспільного 
розвитку та підвищення якості життя. Проте цьо-
го неможливо досягти без, по-перше, ефективної 
державної політики; по-друге, участі суб’єктів гос-
подарювання у процесах становлення інформацій-
ного суспільства шляхом підтримки та реалізації 
регіональних і місцевих ініціатив; по-третє, розвитку 
інформаційної інфраструктури регіону та її інтеграції 
зі світовою інфраструктурою.

Результати економічних наслідків (вигід) від впро-
вадження механізмів мережевої економіки можна 
розділити на такі категорії:

Таблиця 3
Бізнес-використання

№ Позначення 
показника Індикатори, на основі яких обчислюється індекс мережевої готовності підприємств

3 Блок 3
3.1 i16 Частка підприємств, які використовували комп’ютери, у загальній кількості підприємств, %.

3.2 i17
Частка підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет, у загальній кількості підприємств, 
які використовували комп’ютери, %.

3.3 i18
Частка підприємств, що отримували банківські та фінансові послуги через мережу 
Інтернет, %.

3.4 i19 Частка підприємств, що отримували послуги освіти (навчальні курси) через Інтернет, %.
3.5 i41 з постачальниками
3.6 i42 з клієнтами

Частка підприємств, що користувалися автоматизованим обміном даних для розвитку 
доставки (доставка сировини або кінцевої продукції), %

3.7 i43 з постачальниками
3.8 i44 з клієнтами

Частка підприємств, які для електронного обміну інформацією використовували таке, %
3.9 i45 вебсайт (свого підприємства, партнерів або вебпортали)

3.10 i46 автоматизований обмін даними (XML, EDIFACT тощо)
3.11 i16–46 Aj3 – довжина МВ. Розраховується як середнє арифметичне за показниками 3.1–3.33.

Джерело: розроблено авторами
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– зростання ВРП за умови збільшення мереже-
вого вектору;

– збільшення роздрібного товарообігу за зрос-
тання використання ІКТ на підприємствах регіону;

– підвищення ефективності розподілу й вико-
ристання ресурсів завдяки побудові бізнес-моделей, 
проведенню маркетингової діяльності;

– удосконалення продукту і процесу виробни-
цтва через інновації на основі науково-дослідної ді-
яльності, утворення зворотного зв’язку між спожива-
чем і продавцем;

– удосконалення управління завдяки своєчас-
ним рішенням та більшої поінформованості.

Результати дослідження дали можливість визна-
чити слабкі сторони й конкурентні переваги підпри-
ємств у використанні можливостей ІКТ, стимулюючи 
здорову конкуренцію і встановлюючи орієнтири для 
національного та регіонального мережевого розви-
тку. Крім цього, інформація, зрештою, буде основою 
для окреслення перспектив розвитку підприємств в 
умовах мережевої економіки як однієї з трьох сил, 
що у взаємозв’язку з двома іншими, а саме владою 
та суспільством, визначають рівень ефективності 
та добробуту загалом. Завданням такої взаємодії є 
окреслення пріоритетів та прискорення реалізації ін-
формаційних реформ і довгострокових програм роз-
витку мережевої економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІВ В B2B-СЕКТОРІ

PECULIARITIES OF INTERNET SALES IN THE B2B SECTOR
Успішний бізнес B2B має одну спільну рису: продавці розуміють свою конкурентну перевагу, а цифрові 

інструменти допомагають їм у цьому. Якщо певний вебсайт не вирізняється серед конкурентів, є ймо-
вірність, що він легко втратить своїх потенційних чи майбутніх клієнтів. Світ бізнес-сектору B2B вели-
чезний і, безумовно, різноманітний, але більшість функцій електронної комерції B2B-сектору або плат-
форми управління ринком дуже схожі. Щоб запропонувати ідеальний клієнтський досвід і полегшити для 
інших ведення бізнесу, слід мати платформу електронної комерції з функціями, створеними спеціально 
«під підприємство», тобто під продавця. Щоб успішно задовольняти потреби своїх онлайн-покупців і до-
сягти успіху на своїх конкурентних ринках, продавці B2B-сектору повинні забезпечити свої вебмагазини 
низкою ключових функцій для електронної комерції B2B, що висвітлено у статті. У статті досліджують-
ся базові інструменти інтернет-маркетингу у сфері В2В, які є ефективними під час просування продукції 
промисловими підприємствами. Визначено, що інтернет-продажі В2В мають свої особливості, а для без-
посередніх контактів з потенційними партнерами потрібно використовувати оптимізований сайт та 
вебаналітику. Наведено алгоритм налагодження взаємодії між покупцем і продавцем, розглянуто основні 
канали збуту В2В-середовища та описано проблеми, з якими стикаються підприємці під час діяльності на 
ринку В2В. Обґрунтовано актуальні канали збуту В2В-продукції, наведено алгоритм прийняття рішення 
про вихід підприємства в інтернет-середовище та розглянуто недоліки інтернет-продажів. Результати 
проведеного дослідження можуть бути корисними на ринку В2В для підвищення ефективності інтернет-
бізнесу не лише українських, але й іноземних підприємств, які діють в умовах високої мінливості чинників 
бізнес-середовища.

Ключові слова: В2В-сектор, інтернет-маркетинг, інтернет-бізнес, просування, промислові підпри-
ємства, оптимізація сайту, аналітика, поведінка споживачів, каталог товарів.

Успешный бизнес B2B имеет одну общую черту: продавцы понимают свое конкурентное преиму-
щество, а цифровые инструменты помогают им в этом. Если определенный вебсайт не выделяет-
ся среди конкурентов, есть вероятность, что он легко потеряет своих потенциальных или будущих 
клиентов. Мир бизнес-сектора B2B огромен и, безусловно, разнообразен, но большинство функций 
электронной коммерции B2B-сектора или платформы управления рынком очень похожи. Чтобы пред-
ложить идеальный клиентский опыт и облегчить для других ведение бизнеса, следует иметь плат-
форму электронной коммерции с функциями, созданными специально «под предприятие», то есть под 
продавца. Чтобы успешно удовлетворять потребности своих онлайн-покупателей и добиться успеха 
на своих конкурентных рынках, продавцы B2B сектора должны обеспечить свои вебмагазины рядом 
ключевых функций для электронной коммерции B2B, что освещено в статье. В статье исследуются 
базовые инструменты интернет-маркетинга в сфере В2В, которые являются эффективными при 
продвижении продукции промышленными предприятиями. Определено, что интернет-продажи В2В 
имеют свои особенности, а для непосредственных контактов с потенциальными партнерами нужно 
использовать оптимизированный сайт и вебаналитику. Приведен алгоритм налаживания взаимодей-
ствия между покупателем и продавцом, рассмотрены основные каналы сбыта В2В-среды и описаны 
проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели во время деятельности на рынке В2В. Обосно-
ваны актуальные каналы сбыта В2В-продукции, приведен алгоритм принятия решения о выходе пред-
приятия в интернет-среду и рассмотрены недостатки интернет-продаж. Результаты проведенного 
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исследования могут быть полезными на рынке В2В для повышения эффективности интернет-бизнеса 
не только украинских, но и иностранных предприятий, действующих в условиях высокой изменчивости 
факторов бизнес-среды.

Ключевые слова: В2В-сектор, интернет-маркетинг, интернет-бизнес, продвижение, промышлен-
ные предприятия, оптимизация сайта, аналитика, поведение потребителей, каталог товаров.

All successful people in B2B business have one thing in common they understand their competitive advan-
tages and effectively use digital tools to support them. Still, also you will truly easily lose guests, if your website 
can’t separate you from the competition. The B2B business world is huge and easily different, but ultimate of the 
features of a B2Be-commerce or business operation platform are truly similar. To offer the perfect customer expe-
rience and make it easier for others to do business with you, you need commerce platform with features erected 
specifically for the B2B sedulity. To successfully meet the conditions of their online shoppers and succeed in their 
competitive requests, B2B merchandisers must equip their online stores with a number of pivotal B2B ecom-
merce features. Features are the base for a great B2B experience. With the rapid-fire growth of B2Be-commerce 
demand, businesses are getting more habituated to online shopping and are getting more demanding when it 
comes to B2B networks. Whether you run a B2B business, upgrade a website, scrap it, or have preliminarily 
used the B2Be-commerce platform, make sure you can support all the B2B capabilities that this composition pro-
vides. The future off-commerce in the B2B sector is clear B2Be-commerce is the main deals channel for digital 
commerce. Changes in paperback gets caused by the epidemic will drive further relinquishment beyond 2021. 
Forrester predicts that B2Be-commerce deals will exceed$1.8 trillion by 2023, counting for 17 of all B2B deals 
in the United States. Of course, dispatch and phone calls continue to be in the B2B business. Still, there’s no 
mistrustfulness about it-e-commerce is pushing the boundaries of what B2B deals can be. This is great news for 
B2B merchandisers because buyers change. Nearly 73 of millennials generations raised on technology-are now 
engaged in the B2B buying process. These new shoppers anticipate convenience and applicability further than 
their Baby Boomer and Gen X counterparts. Individualized deals doors, mobile bookings, stoked reality tenures, 
tone- service features-B2B platforms continue to pave the way for cost-effective and affordable deals openings. 
The rise of B2B ecommerce isn’t only an epidemic trend. Buyers and merchandisers are moving to digital com-
merce because it streamlines operations and increases effectiveness. And this trend will continue until 2021 and 
further. While numerous people suppose that a B2B ecommerce platform is just a tool for listing products and 
accepting payments, true is more. It acts as a command center where you control everything from deals to mar-
ketable operations, whether for B2B and noncommercial guests or the D2C website. The composition examines 
the introductory tools of Internet marketing in the field of B2B, which are effective in promoting products by artificial 
enterprises. It’s determined that B2B Internet deals have their own features and for direct connections with implicit 
mates you need to use an optimized point and web analytics. The paper presents an algorithm for establishing 
commerce between buyer and dealer, considers the main deals channels of the B2B terrain and describes the 
problems faced by entrepreneurs in the B2B request. Also in the work the factual deals channels of B2B products 
are substantiated, the algorithm of decision- making on the company’s access to the Internet terrain is given and 
the failings of B2B Internet deals are considered. The results of the exploration can be useful in, which operate in 
conditions of high variability of business terrain factors.

Keywords: B2B sector, Internet marketing, Internet business, promotion, industrial enterprises, site optimization, 
analytics, consumer behavior, product catalog.

Постановка проблеми. Останніми роками 
виробники й постачальники товарів та послуг у 
В2В-секторі все активніше використовують інтер-
нет-середовище як канал просування та продажу. 
Головною причиною стає постійна зміна поведінки 
споживачів, на яку підприємці мають активно реагу-
вати. Покупці все частіше віддають перевагу пошуку 
і купівлі товарів та послуг в Інтернеті, що набагато 
зручніше і швидше, ніж поїздки і пошук по магазинах 
або комунікація через традиційні офлайн-канали.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ро-
боті використано методи аналізу, порівняння та уза-
гальнення. Інформаційною базою дослідження були 
роботи вітчизняних та зарубіжних учених, таких як 
А. Мазаракі, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Л. Балабанова, 
О. Оснач, А. Павленко, В. Кардаш, В. Герасимчук. 
Об’єктом дослідження слугували особливості інтер-
нет-продажів у В2В-секторі.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою наукового пошуку є дослідження базових 
інструментів для промислових підприємств, які б 
дали змогу ефективно використовувати напрацьова-

ний досвід реалізації продукції засобами традицій-
ного просування та можливості цифрової економіки. 
Завдання, яке ставиться, полягає у пошуку ефектив-
них методів для підприємств сектору В2В щодо про-
сування продукції у сфері інтернет-бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
даними “Media Metrix”, середньорічний темп зрос-
тання кількості відвідувачів віртуальних магазинів 
становить майже 37%. Перші вебсторінки, на яких 
були розміщені торгові марки компаній, з’явились 
приблизно у 1994–1995 рр., де згодом розміщува-
лись перші звернення до клієнтів, які мали можли-
вість випадково потрапити на цей сайт, телефони, 
адреси компаній та запрошення приїхати й озна-
йомитися з асортиментом товарів, пропонованих 
у реальному магазині. Лише у 1996–1997 роках на 
ринок інтернет-торгівлі виходять перші компанії, що 
починають вести власний бізнес через платформу 
Інтернету і переносять у мережу певну частку свого 
реального бізнесу.

Нині ринок інтернет-торгівлі в Україні перебуває 
на етапі бурхливого розвитку, оскільки за останні 
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п’ятнадцять років кількість інтернет-магазинів зрос-
ла майже в 75 разів, а обіг онлайн-торгівлі досягнув 
5 млрд. дол. Крім того, обіг інтернет-продажів значно 
більший, ніж роздрібної торгівлі загалом, і все це за 
рахунок того, що частка товарів, куплених у мережі, 
продовжує неухильно зростати [1].

Проте перш ніж розглядати особливості ін-
тернет-продажів у В2В-секторі, варто окреслити 
основні характеристики такого ринку. По-перше,  
В2В-ринок має відносно невелику кількість потен-
ційних покупців. Для порівняння, кінцевих спожива-
чів на ринку В2С у рази більше, ніж підприємств, із 
якими можна вести спільну справу. Чим менше ніша 
реалізації продукту, тим менше, звичайно, кількість 
потенційних партнерів. По-друге, угода з потенцій-
ними партнерами приймається не «на емоціях», а 
після сумлінного вивчення пропонованого товару, 
його характеристик, властивостей, переваг та не-
доліків порівняно з іншими підприємствами-поста-
чальниками. Зрозуміло, що збір і аналіз інформа-
ції потребує певного часу, тому це довготривалий 
процес. По-третє, відносини з покупцями на ринку 
В2В більш тривалі. Під час самого процесу купівлі 
часто відбувається не одна консультація, ретельна 
підготовка документації (договори, прайс-листи), 
погодження умов співпраці.

Отже, пошук в Інтернеті дає змогу розширити 
ділові контакти і збільшити прибуток свого бізнесу.  
Таким чином, онлайн продається все: від будівельної 
техніки та матеріалів (крани, самоскиди, басейни) до 
обладнань для переробних підприємств. Оскільки за 
кілька хвилин можна отримати прайс-лист, аби по-
рівняти ціни наявних постачальників та компаній, то 
відстані й кордони для інтернет-бізнесу вже не віді-
грають вирішальної ролі, тому підприємці активно 
використовують сучасні можливості інтернет-сере-
довища [2].

Роботу в онлайн-середовищі варто починати з 
аналізу сегментів аудиторії бізнесу покупців, вибудо-
вуючи інтернет-маркетинг для кожного з них. Окрім 
величезної сегментації аудиторії, складність B2B по-
лягає в тому, що в кожному сегменті рішення зазви-
чай приймається цілою групою осіб. Цикли продажів 
часто тривають місяцями й навіть роками, тому важ-
ливо за цей час не втратити потенційного покупця, а 
під час продажу (окрім прибутку) зафіксувати витра-
ти на рекламу та маркетинг [3].

Ще однією особливістю В2В-продажів є те, що 
первинні продажі не відіграють найважливішої ролі, 
оскільки працювати з уже залученими покупцями де-
шевше, ніж шукати когось «із нуля». Таким чином, 
вагомий внесок чинять повторні продажі й система 
утримання клієнтів. Формат «продав і забув», який 
працює для звичних інтернет-магазинів, для сектору 
В2В не є характерним. У B2B важливо не тільки вмі-
ти залучати покупців на одну угоду, але й вибудову-
вати з ними довгострокові відносини [4].

Якщо раніше для збільшення продажів треба 
було здійснювати більше дзвінків і проводити біль-
ше переговорів, то зараз грамотно побудований сайт 
продажів зробить більшу частину роботи. Виробники 
й оптовики намагаються нарощувати продажі, а по-
тенційні покупці шукають тих, хто пропонує товари 

оптом. Точкою їх зустрічі є сайт компанії. Від того, 
наскільки він зрозумілий і зручний для покупців, на-
скільки вигідні умови співпраці і поставок, багато в 
чому залежить ефективність ніші продажів і мене-
джерів [5].

Для того аби налагодити співпрацю з новими під-
приємствами-організаціями і утримати їх серед своїх 
замовників, можна скористатися перевіреним алго-
ритмом налагодження взаємодії між покупцем і про-
давцем. Для цього існує декілька етапів.

1) Налагодження тісного взаємозв’язку. На цьому 
рівні знадобиться знайти так звану точку входу, тобто 
відправний момент, що зв’язує покупця з компанією, 
що продає. Представники покупця будуть вимагати, 
щоб їх уважно вислухали, зрозуміли їх труднощі. 
Важливо показати їм, що їхні потреби й пропозиції 
тісно пов’язані між собою.

2) Переконання в перспективах. Компанії-лідери 
успішно переконують своїх покупців у тому, що вони 
готові запропонувати кращу віддачу від інвестицій, 
гарантують мінімальні ризики, їх пропозиція не має 
альтернатив. За словами покупців, найпереконливі-
ше демонструють надійність угоди опис її деталей, 
рекомендації щодо запобігання помилок, наявність 
досвіду у підприємства-виробника.

3) Демонстрація співпраці. На цьому рівні важли-
во показати, що продавець-організація не тільки цінує 
разовий контракт, але й зацікавлений в успіху своїх по-
купців, готовий йти з ними пліч-о-пліч на шляху досяг-
нення цілей. Такий підхід продемонструє унікальність 
компанії, яка продає, та підвищить довіру до неї зага-
лом, дасть змогу стати експертом в очах замовника.

Таким чином, аби почати реалізовувати продук-
цію чи послуги в Інтернеті, важливим є не масштаб 
бізнесу чи ресурсні можливості, а розуміння цілей, 
завдань та інструментів. Підприємцям слід рухатися 
послідовно таким чином [6]:

1) сформулювати каталог товарів і послуг, що 
планують реалізуватися;

2) максимально докладно і якісно описати реалі-
зовані товари та послуги, їх характеристики;

3) сформувати прайс і умови ціноутворення;
4) зазначити умови співпраці, певні переваги, 

важливі для цільової аудиторії;
5) поступово підключити рекламні канали та про-

аналізувати ефективність їх роботи;
6) автоматизувати відповідно до зрілості бізнес-

процеси в організації.
Таким чином, узагальнивши вищенаведене, може-

мо виділити такі основні тенденції, на які необхідно 
звертати увагу В2В-компаніям для прийняття рішення 
про вихід підприємства в інтернет-сере-довище:

– зменшення впливу територіального показника 
під час сегментації споживачів через перехід первин-
них контактів клієнта з підприємств в онлайн (через 
сайти, професійні блоги тощо);

– представлення комерційної пропозиції у вигля-
ді одного максимально релевантного для споживача 
вирішення його потреби (проблеми) або двох при-
йнятних для нього альтернатив;

– зміна методів закупівель (за статистикою, 80% 
покупців починають процес закупівлі з аналізу інфор-
мації в Інтернеті, при цьому 9 із 10 покупців ствер-
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джують, що за необхідності самостійно знайдуть по-
стачальника);

– підвищення ролі сервісу як елементу конку-
рентної боротьби на В2В-ринку, який оцінюється че-
рез якість комунікацій [7].

Таким чином, нині в цьому сегменті В2В залиша-
ються актуальними такі класичні канали просування 
товарів:

– працюючий сайт; це може бути як корпоратив-
ний ресурс, так і інтернет-магазин;

– email-маркетинг; основна його мета полягає в 
перетворенні відвідувачів сайту, які залишили свій 
контакт, на клієнтів, аби мотивувати на повторні  
покупки;

– ведення соціальних мереж; саме соціальні ме-
режі є одним із методів, які допомагають підвищити 
довіру до підприємства-організації;

– call-центр; впевненість у підтримці 24/7 часто 
є одним із вирішальних факторів під час здійснення 
угоди;

– event-маркетинг; участь у виставках, ярмар-
ках, семінарах, онлайн-конференціях дає можли-
вість продемонструвати потенційним споживачам 
свій професіоналізм;

– розвиток партнерських відносин; обмін базами 
даних з іншими підприємствами-організаціями, що 
за родом своєї діяльності не є конкурентами, може 
стати ключовою точкою зростання продажів;

– телемаркетинг; це «холодні» дзвінки потенцій-
них покупців за готовою базою, що є рутинним і ви-
магає занадто багато роботи, однак у такий спосіб 
знаходить партнерів більшість щойно сформованих 
компаній;

– реклама та PR у засобах масової інформації; 
паблік рілейшнз створює репутацію фірми, що дає 
змогу клієнтам віддавати перевагу їй та її продукції;

– контент-маркетинг; його сутність полягає у 
створенні та поширенні корисної та цікавої інформа-
ції для отримання довіри потенційних та майбутніх 
покупців;

– комерційні тендери; це конкурсні торги; сут-
ність діяльності полягає в тому, що компанії розмі-
щують великі замовлення на товари або послуги і 
обговорюють умови, на яких готові працювати; під-
рядники подають заявки і змагаються, щоб забрати 
замовлення.

У будь-якому разі підприємствам-організаціям, 
котрі працюють на B2B-ринку, для досягнення успі-
ху слід розробити гнучку багатоканальну модель 
взаємодії зі своїми покупцями, попрацювати над 
підвищенням професіоналізму своїх менеджерів і 
звернути увагу на зростання якості обслуговування 
загалом.

Також існує низка проблем, із якими стикаються 
підприємці під час своєї діяльності на ринку В2В. До 
таких проблем можна віднести чинне законодавство, 
необхідність величезного бюджету, обмеженість рин-
ку, кадрові складності та відсутність аналітики.

1) Законодавство. У нашій країні не все можна 
безперешкодно рекламувати. У законі прописані 
чіткі вимоги до реклами в деяких нішах, наприклад, 
медичного обладнання та юридичних послуг. Там по-
трібні ліцензії та сертифікати як на саму рекламу, так 

і на товар чи послуги. З цієї причини компанії, які на 
цьому спеціалізуються, можуть зіткнутися з відмова-
ми на рекламних майданчиках. Головне, не лякати-
ся, тому що це не означає, що вони не зможуть нічого 
запустити. Просто потрібно старанніше довести, що 
у них є всі необхідні дозвільні документи, можливо, 
успіх прийде не з першого разу.

2) Великий бюджет. Великий бюджет є основною 
проблемою підприємств-організацій, що працюють у 
B2B-сегменті. Однак якщо у компанії немає величез-
них бюджетів на рекламу, то це не означає, що їй 
не потрібно просуватися. Навпаки, потрібно, проте 
треба приділити цьому питанню багато часу, аби це 
зробити правильно й раціонально.

3) Обмеженість ринку. Іноді яких би заходів не 
вживало підприємство-організація, нові клієнти все 
одно не приходять. Обмежений ринок – це проблема 
багатьох сфер, де продукти або вузькоспеціалізовані, 
або дуже дорогі. Це характерно для В2В-ніш. В цьо-
му разі краще спрямувати свої сили і грошові ресурси 
на те, щоби підвищувати конверсію повторних угод.  
Це можна зробити за допомогою email-маркетингу, 
SMM та всіх тих каналів, які описані вище.

4) Кадрові складності. По-перше, незважаючи на 
те, що маркетологів зараз багато, знайти дійсно про-
фесіонала в галузі В2В важко. По-друге, компаніям 
найчастіше потрібний системний підхід до просуван-
ня, де наявна команда, оскільки не може одна лю-
дина все робити якісно: банери малювати, контекст 
налаштовувати, по SEO просувати, тексти писати, в 
SMM розбиратися. По-третє, штат маркетологів, де 
кожен займається своєю справою, може дозволити 
собі не кожна компанія, тому багато підприємств 
звертаються в агентства, але водночас не варто за-
бувати, що в В2В-секторі важливо враховувати спе-
цифіку ніші, тому що від неї залежить вартість як од-
ного ліда, так і витрат на рекламу загалом. Агентства 
рідко настільки глибоко можуть проникнути в діяль-
ність компанії-клієнта.

5) Відсутність аналітики. Аналіз своєї діяльності є 
невід’ємною частиною маркетингу, в якій допомагає 
аналітика. Щоби правильно вибудовувати ніші про-
дажів і запускати успішні рекламні кампанії, потрібно 
розуміти те, який шлях проходить покупець від пере-
ходу на сайт до угоди, скільки часу це займає, повер-
тається він чи ні.

Оцінюючи ці дані і виконуючи їх правильно, ми 
можемо зрозуміти, працює реклама чи ні, як зробити 
так, щоб вона була ще більш ефективною, чи варто 
вкладати грошові ресурси в той чи інший майданчик, 
адже мета маркетингу полягає в тому, щоби не про-
сто підвищити кількість лідів, вклавши величезні гро-
ші, але й оптимізувати всі процеси таким чином, щоб 
компанія могла зростати, інколи навіть повільними 
темпами [8].

Висновки. Підбиваючи підсумок, зазначаємо, що 
для підвищення ефективності інтернет-продажів у 
В2В-секторі варто приділяти увагу сегментуванню 
покупців та вибудовати інтернет-маркетинг для кож-
ного з них, працювати над якісною комунікацією (че-
рез сайти, блоги), а також слід користуватися всіма 
описаними методами для співпраці з потенційними 
споживачами.



62

Держава та регіони

Бібліографічний список:
1. Зозульов О., Василенко А. Схема аналізу поведінки 

споживачів на промисловому ринку. Маркетинг в Укра-
їні. 2017. № 1. С. 24–31.

2. Каталано Ф. Интернет-маркетинг для «чайников».  
Москва : Вильям ИД, 2005. 304 с.

3. Литовченко I., Пилипчук В. Інтернет-маркетинг : на-
вчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 
2008. 184 с.

4. Пісна О. Особливості маркетингу на ринках товарів 
промислового призначення. Ринок цінних паперів Укра-
їни. 2014. № 8. С. 63–69.

5. Черненко О. На шляху до пост-цифрового маркетингу в 
Україні. Маркетинг в Україні. 2016. № 3. С. 4–11.

6. Креденець О. Стан і тенденції розвитку електронної 
роздрібної торгівлі в українському секторі мережі 
Internet. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. 
№ 34. С. 268–272.

7. Сайт фірми із послуг інтернет-маркетингу “Wise 
solution”. URL: https://www.wise-solutions.com.ua.

8. 17% українських онлайн-покупців здійснюють біль-
ше 20 покупок на рік: інсайти e-commerce ринку 2019. 
Blog.olx.ua. 2019. URL: https://blog.olx.ua/20621/17-ukra 
%D1%97nskix-onlajn-pokupciv-zdijsnyuyutbilshe-20-
pokupok-na-rik-insajti-e-commerce-rinku-2019.

9. IT-решения для e-commerce в Украине: что предлага-
ет рынок. Київський міжнародний економічний форум. 
2018. URL: https://ain.ua/2018/12/12/it-resheniya-dlya-e-
commerce-v-ukraine-chto-predlagaet-rynok.

10. Форми, види, інструменти електронної комерції / Хар-
ківський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України. 2018. URL: http://ecomm.kbuapa.com.ua/
data/uploads/12.pdf.

References:
1. Zozulov O., Vasilenko A. (2017) Scheme of analysis of 

consumer behavior in the industrial market. Marketing in 
Ukraine, no. 1, pp. 24–31.

2. Catalano F. (2005) Internet-marketing for “teapots”. Mos-
cow: William ID, 304 p.

3. Litovchenko I., Pylypchuk V. (2008) Internet marketing: a 
textbook. Kyiv: Center for Educational Literature, 184 p.

4. Pisna O. (2014) Features of marketing in the markets of 
industrial goods. Securities Market of Ukraine, no. 8, pp. 63–69.

5. Chernenko O. (2016) On the way to post-digital marketing 
in Ukraine. Marketing in Ukraine, no. 3, pp. 4–11.

6. Kredenets O. (2011) Status and trends in the develop-
ment of electronic retail trade in the Ukrainian sector of the  
Internet. Bulletin of the Lviv Commercial Academy, no. 34, 
pp. 268–272.

7. Website of the Internet marketing company “Wise solu-
tion”. Available at: https://www.wise-solutions.com.ua.

8. Blog.olx.ua (2019). 17% of Ukrainian online shoppers 
make more than 20 purchases a year: e-commerce market-
place insights. Available at: https://blog.olx.ua/20621/17-
ukra%D1%97nskix-onlajn-pokupciv-zdijsnyuyutbilshe-20-
pokupok-na-rik-insajti-e-commerce-rinku-2019 (accessed 
04 Jan 2020).

9. Kyivskii mizhnarodnii ekonomichnii forum (2018). IT solu-
tions for e-commerce in Ukraine: what the market offers. 
Available at: https://ain.ua/2018/12/12/it-resheniya-dlya-
e-commerce-v-ukraine-chto-predlagaet-rynok (accessed 
09 Jan 2020).

10. The official site of Kharkiv Regional Institute of Public Ad-
ministration of the National Academy of Public Administra-
tion under the President of Ukraine (2018). Forms, Types, 
E-Commerce Tools. Available at: http://ecomm.kbuapa.
com.ua/data/uploads/12.pdf (accessed 12 Jan 2020).



63

Серія: Економіка та підприємництво, 2021 р., № 6 (123)

© Онешко С.В., 2021

УДК 330.341.1:658.152:330.44
DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-6-10

Онешко С.В.
кандидат економічних наук, доцент,

професор кафедри економіки і фінансів
Одеського національного морського університету

Oneshko Svіtlana
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Professor at the Department of Economics and Finance
Odessa National Maritime University

РОЗВИТОК МОДЕЛІ КРУГООБІГУ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

DEVELOPMENT OF THE MODEL  
OF THE INVESTMENT CYCLE IN THE INNOVATION ACTIVITY 
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
У досліджені обґрунтовано побудову алгоритму у вигляді моделі процесу кругообігу інвестицій у сучас-

ній інноваційній діяльності промислового підприємства з урахуванням фактору часу. При цьому слід за-
уважити, що не варто розглядати результати моделювання як кінцевий результат, як деякий алгоритм, 
підставивши в який чисельне значення, що відповідає тій чи іншій реальній ситуації, ви можете отримати 
вичерпну відповідь на питання про те, як керувати інноваційним розвитком. Переваги математичного 
моделювання полягають у тому, що воно дає змогу обґрунтувати явища, що досліджуються, і зв’язки 
між ними (дескриптивна функція); прогнозувати майбутній розвиток інноваційних процесів (прогностична 
функція); вибирати оптимальні сценарії розвитку (нормативна функція). Отже, фахівцям можна пореко-
мендувати діяти сумісно з науковцями з економіко-математичного моделювання, максимально викорис-
товувати його дескриптивний, прогностичний і нормативний потенціали. Розглянуто рух інноваційних 
коштів, які спрямовані на фінансування інноваційної діяльності у межах корпоративної групи. За основу 
вибрано динамічну модель функціонування корпоративної групи, до складу якої входять промислове підпри-
ємство – виробник інноваційної продукції, банк, виробниче підприємство – споживач інноваційної продукції у 
вертикально інтегрованому ланцюгу, підприємство, що реалізує інновацію.

Ключові слова: інновація, інвестування, модель, процес, кругообіг, промисловість, витрати, фонд, 
корпорація.

В исследовании обосновано построения алгоритма в виде модели процесса кругооборота инвестиций 
в современной инновационной деятельности промышленного предприятия с учетом фактора времени. 
При этом следует заметить, что не стоит рассматривать результаты моделирования как конечный 
результат, как некий алгоритм, подставив в который численное значение, соответствующее той или 
иной реальной ситуации, вы можете получить исчерпывающий ответ на вопрос о том, как управлять 
инновационным развитием. Преимущества математического моделирования заключаются в том, что 
оно позволяет обосновать явления, которые исследуются, и связи между ними (дескриптивная функция); 
прогнозировать будущее развитие инновационных процессов (прогностическая функция); выбирать оп-
тимальные сценарии развития (нормативная функция). Итак, специалистам можно порекомендовать 
действовать совместно с учеными по экономико-математическому моделированию, максимально ис-
пользовать его дескриптивный, прогностический и нормативный потенциалы. Рассмотрено движение 
инновационных средств, направленных на финансирование инновационной деятельности в рамках кор-
поративной группы. За основу выбрана динамическая модель функционирования корпоративной группы, 
в состав которой входят промышленное предприятие – производитель инновационной продукции, банк, 
производственное предприятие – потребитель инновационной продукции в вертикально интегрирован-
ной цепи, предприятие, реализующее инновацию.

Ключевые слова: инновация, инвестирование, модель, процесс, круговорот, промышленность, рас-
ходы, фонд, корпорация.

The main reason for the decline in innovation activity of Ukrainian manufacturing enterprises is the economic 
environment, which can be assessed as uncompetitive, unstable and risky, as a result of which there is a decrease 
in the number of investments aimed at innovation. The main difficulties of the innovation process are related to the 
stage of implementation of the innovation project, which requires significant financial investment in the re-equipment 
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of production, marketing research and more. The peculiarity is that the costs at this stage are not recouped and the 
investment is made for the future. The innovative advantages of financial-industrial corporate structures deserve at-
tention because within such groups it is easier to finance the implementation of innovations. In the research the sub-
stantiation of construction of algorithm in the form of model of process of a cycle of investments in modern innovative 
activity of the industrial enterprise taking into account a time factor is carried out. It should be noted that the results 
of modeling should not be considered as the end result, as some algorithm, based on which the numerical value 
corresponding to a real situation, it is possible to get a comprehensive answer to the question of how to manage 
innovation. The advantages of mathematical modeling are that it allows: to substantiate the phenomena under study 
and the relationships between them (descriptive function); to predict the future development of innovation processes 
(prognostic function); choose the optimal development scenarios (regulatory function). Based on this, experts can 
be recommended, acting in conjunction with scientists in economic and mathematical modeling, to make the most of 
its descriptive, predictive and regulatory potentials. The paper considers the movement of innovation funds, which 
are aimed at financing innovation activities within the corporate group. The dynamic model of functioning of the 
corporate group was chosen as a basis, which includes: the industrial enterprise-producer of innovative production, 
bank, the industrial enterprise-consumer of innovative production in vertically integrated chain, the enterprise real-
izing innovation.

Keywords: innovation, investment, model, process, cycle, industry, costs, fund, corporation.

Постановка проблеми. Останнім часом в еконо-
міці виробничих підприємств України спостерігаєть-
ся значне зниження інноваційної складової частини 
їх діяльності. Причина полягає в тому, що економічне 
середовище для інноваційної діяльності може бути 
оцінено як неконкурентне, нестабільне і ризиковане, 
як наслідок, спостерігається зниження кількості ін-
вестицій, що спрямовуються на інновації.

За даними Державної служби статистики Украї-
ни, у 2017 році порівняно з 2016 роком погіршилась 
більшість показників, що характеризують інновацій-
ну діяльність. Так, кількість інноваційно активних під-
приємств зменшилась із 834 до 759, обсяг фінансу-
вання інноваційної діяльності – до 9 117,54 млн. грн., 
або на 0,3% ВВП, частка обсягу реалізованої про-
мислової продукції – до 0,7%, кількість впровадже-
них інноваційних видів продукції – до 0,7%, кількість 
впроваджених інноваційних видів продукції – на 
42,3% [1, с. 9].

Такі невтішні показники вимагають перегляду 
ставлення до розвитку інноваційної моделі в Україні, 
яка була проголошена Урядом країни двадцять років 
потому, а фахівців – стимулювати до пошуку нових 
інструментів її реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
уковою базою проведеного дослідження стали праці 
таких фахівців, як М. Баранніков, Є. Єфремов, О. Яс-
кевич [2], П. Воронжак, С. Філиппова [3], С. Єрмак [4], 
В. Захарченко, М. Меркулов, Л. Ширяєва [5], В. Зи-
мовець [6], А. Кузнєцова [7], Д. Новіков, А. Іващенко 
[8], Й. Петрович, Л. Прокопишин-Рашкевич [9], А. Че-
модуров [10], Н. Чухрай [11].

Так, С. Єрмак, узагальнюючи і систематизуючи ін-
клюзивні бізнес-моделі, доходить висновку, «що ро-
зуміння інноваційної діяльності науковцями еволюці-
онувало від неповного розуміння та відсутності уваги 
до інновацій на тлі невідомості ідеологів епохальних 
винаходів до загального визнання інноваційної ді-
яльності як основи економічного розвитку і головно-
го каталізатора прогресу» [4, с. 351]. В. Захарченко, 
М. Меркулов і Л. Ширяєва у методологічному аспекті 
розглядають чотири методи розроблення управлін-
ських рішень, такі як організаційне проєктування, ме-
тод бенчмаркетингу, реінжиніринг бізнес-процесів, 
CASE-технології [5, с. 375].

Багато науковців нині звертаються до обґрунту-
вання такого поняття, як «інноваційний потенціал 
підприємства» [9; 11]. Так, Й. Петрович доходить ви-
сновку, що «ефективність діяльності підприємств у 
сучасних умовах невизначеності вимагає наповне-
ння основних функцій менеджменту новим іннова-
ційним змістом, насамперед освоєння досконалішо-
го управлінського інструментарію та упровадження 
правлінських новацій» [9, с. 155]. Н. Чухрай конста-
тує таке: «Беручу за основу ймовірнісні оцінки еконо-
міки й можливий, очікуваний і реальний стани, дохо-
димо висновку, що впровадження маркетингових та 
логістичних концепцій у формування інноваційного 
потенціалу підприємств створює передумови пер-
шого етапу перетворення можливого стану на бажа-
ний» [11, с. 263].

А. Кузнєцова наголошує на такому: «Торкаючись 
складових частин моделі системи фінансування ін-
вестиційно-інноваційної діяльності, маємо зважити 
та той факт, що політика формування обсягів і струк-
тури фінансових ресурсів інноваційного розвитку 
являє собою складову частину загальної політики 
управління фінансовим механізмом інноваційного 
розвитку і полягає в реалізації цих процесів з по-
зиції ефективності» [7, с. 315]. П. Воронжак і С. Фі-
липпова роблять спробу створення активізаційно-
компенсаторного смарт-підходу до вдосконалення 
організаційно-економічного інструментарію стратегії 
інноваційного розвитку промислового підприємства 
[3, с. 230]. Однак Д. Новіков та А. Іващенко поперед-
жають: «З одного боку, використання математичних 
моделей дає змогу дійти більш обґрунтованих ви-
сновків, встановити кількісну взаємозалежність між 
суттєвими явищами і процесами. З іншого боку, слід 
пам’ятати, що під час побудови будь-якої моделі 
вводиться низка пропозицій, а результати аналізу 
моделі справедливі тільки в межах цих пропозицій» 
[8, с. 318].

В. Зимовець основними елементами політики 
фінансового забезпечення довгострокового еконо-
мічного розвитку інноваційного типу в Україні вва-
жає розгортання фінансового сектору, реформу-
вання чинної системи необґрунтованих обмежень 
мінімальної заробітної плати, переваги соціальної 
орієнтації державних витрат, кардинальний пере-
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гляд податкової політики, впровадження змішаних 
механізмів акумуляції коштів для фінансування 
стратегічно важливих проєктів за участю держави 
й фінансових інститутів [6, с. 17]. А. Чемодуров дій-
шов такого висновку: «Основна причина відсутності 
значних зсувів у реалізації затверджених програм 
модернізації національної економіки полягає у не-
вирішеності проблеми фінансового забезпечення 
інвестиційно-інноваційної діяльністю підприємств» 
[10, с. 48].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Основні складності інновацій-
ного процесу пов’язані з етапом впровадження інно-
ваційного проєкту, який вимагає вкладення значних 
фінансових коштів у переобладнання виробництва, 
проведення маркетингових досліджень тощо. Осо-
бливість полягає в тому, що витрати на цьому етапі 
не окупаються, а інвестування здійснюється на май-
бутнє. Інноваційні гідності фінансово-промислових 
корпоративних структур заслуговують на увагу, тому 
що в рамках таких груп полегшується фінансування 
впровадження інновацій.

У «Стратегії – 2030» її автори констатують таке: 
«Діючі протягом останніх 10 років підходи до форму-
вання та реалізації державної інноваційної політики 
виявились неспроможними підняти Україну на вищу 
сходинку, отже, потребують докорінних змін. Попе-
редні спроби формування в Україні державної полі-
тики підтримки інновацій через вибіркову допомогу в 
розвитку окремих галузей, підгалузей і проєктів мали 
обмежений позитивний вплив. Підходи, які базують-
ся на визначені галузевих пріоритетів, погано підда-
ються стратегічному плануванню, оскільки інновації 
є важко прогнозованим процесом [1, с. 9].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є обґрунтування моделі кру-

гообігу інвестицій у корпоративній фінансово-про-
мисловій структурі, яка намагається інтенсифікувати 
свій інноваційний процес.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У статті розглянуто рух інвестиційних коштів, спря-
мований на фінансування інноваційної діяльності в 
рамках корпоративної групи. За основу взята дина-
мічна модель функціонування елементарної корпо-
ративної групи, у яку входять такі елементи:

– промислове підприємство А (виробник осно-
вної продукції);

– банк Б;
– виробниче підприємство В (споживач основної 

продукції в інтегрально інтегрованому ланцюгу);
– підприємство С, що реалізує інновацію (може 

бути відділом у структурі підприємства А).
В процесі впровадження цією корпоративною гру-

пою інновацій виникає кругообіг інвестицій в осно-
вному капіталі (рис. 1).

Відносини, які виникають у зв’язку із здійсненням 
інвестицій в інноваційну діяльність (за наведеною 
схемою), можна представити таким чином:

J → R → [(F), (T)] → D,                 (1)
де J – інвестиції в інноваційну діяльність (грошо-

ва форма); R – інвестиційні ресурси, в які авансовані 
інвестиції; (F), (T) – об’єкти інвестиційної діяльності 
(F – впровадження нової технології, перехід на нове 
обладнання; T – випуск нової продукції з використан-
ням наявних виробничих потужностей); D – дохід від 
інвестицій в інноваційну діяльність.

Початком інвестиційного циклу є грошова форма 
вартості. Сутність першої фази кругообігу інвестицій 
полягає в авансуванні накопичених грошових коштів 
або виділенні інвестиційних кредитів для створення 
інноваційного фонду. Узагальнюючи і розвиваючи 
особливості обігу інвестицій у формі грошей, товарів 

Рис. 1. Схема кругообігу інвестицій на промисловому підприємстві  
під час впровадження інновацій

Джерело: розробка автора
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і майнових прав, можемо (стосовно інвестицій в інно-
ваційну діяльність фінансово-промислової структу-
ри) їх кругообіг у агрегованому вигляді представити 
таким чином:

де F, Р, Т, D – технологічна, товарна, виробнича і 
грошова стадії відповідно обігу інвестицій; V – фонд 
оплати праці, включаючи всі необхідні відрахування; 
m – чистий дохід у формі прибутку; С – фонди від-
шкодування (С1 і С2 – фонд матеріально-технічних 
витрат, що включаються у витрати виробництва, й 
амортизаційний фонд відповідно); N – фонди нако-
пичення (N1 і N2 спрямовуються на відшкодування 
спожитих інвестицій на інноваційну діяльність і на 
нові інвестиції відповідно).

Розвиваючи алгоритм (2), можемо відобразити 
кругообіг інвестицій в інноваційну діяльність, що ре-
алізується корпоративною групою (рис. 2).

Всі розглянуті процеси трансформації інвестицій 
здійснюються з урахуванням фактору часу.

«Стратегія – 2030» підводить до такого висновку: 
«Сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком 
відсутності стратегічного бачення та послідовної 
державної політики щодо переведення України на 
інноваційний шлях розвитку, формування національ-
ної інноваційної екосистеми (сукупності інституцій, 
відносин, а також різних видів ресурсів, задіяних у 
процесі створення та застосування наукових знань 
та технологій, що забезпечують розвиток інновацій-
ної діяльності)» [9, с. 9]. Одним із структурних еле-
ментів майбутньої національної інноваційної екосис-
теми «Стратегія – 2030» вважає інвесторів, які не 
беруть безпосередньої участі в операційній діяль-
ності, але фінансують її за рахунок власних коштів 
чи здійснюють управлінні фондами.

Висновки. У досліджені проведено обґрунту-
вання побудови алгоритму у вигляді моделі проце-
су кругообігу інвестицій у сучасній інноваційній ді-
яльності промислового підприємства з урахуванням 
фактору часу. При цьому слід зауважити, що не вар-
то розглядати результати моделювання як кінцевий 
результат, як деякий алгоритм, підставивши в який 
чисельне значення, що відповідає тій чи іншій ре-
альній ситуації, ви можете отримати вичерпну від-
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Рис. 2. Модель кругообігу інвестицій у корпоративній фінансово-промисловій структурі
Умовні позначення: i, j, k – індекси інвестора, виробничого підприємства, що реалізує інновацію, і підприємства, що впроваджує 
інновацію, відповідно; Dsi, Dsk – грошові кошти, отримані від інвестора; Fj, Fk – кошти, вкладені в обладнання, матеріали, вироби і 
конструкції, необхідні для впровадження та реалізації інновації; Рj, Рk – процеси технології, організації та управління виробництвом 
на рівнях впровадження й реалізації інновації; Di, Dj – грошові кошти, отримані в результаті експлуатації інновації; mі, mj – чис-
тий дохід у формі прибутку; Сі, Сj – фонди, що спрямовуються на відшкодування спожитих інвестицій на інноваційну діяльність; 
С1j – фонд відшкодування матеріально-технічних витрат, що включаються у витрати виробництва виробничого підприємства А; 
С2j – його амортизаційний фонд; Nі, Nj – фонди накопичення; N1j, N2j – фонди накопичення, що спрямовуються на відшкодування 
спожитих інвестицій на інноваційну діяльність і на нові інвестиції для виробничого підприємства А, відповідно.
Джерело: пропозиція автора
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повідь на питання про те, як керувати інноваційним 
розвитком. Переваги математичного моделювання 
полягають у тому, що воно дає змогу обґрунтувати 
явища, що досліджуються, і зв’язки між ними (де-
скриптивна функція); прогнозувати майбутній роз-
виток інноваційних процесів (прогностична функція); 
вибирати оптимальні сценарії розвитку (нормативна 
функція). Отже, фахівцям можна порекомендувати 
діяти сумісно з науковцями з економіко-математич-
ного моделювання, максимально використовувати 
його дескриптивний, прогностичний і нормативний  
потенціали.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ERG-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM  
OF ENTERPRISES OF THE MARITIME COMPLEX
У статті проаналізовано ERG-систему управління підприємствами морегосподарського комплексу, 

наявні проблеми й перспективи розвитку сучасних систем управління в умовах мінливих викликів сучас-
ності. На сучасному етапі розвитку необхідно підтримувати та вдосконалювати систему управління під-
приємствами морського та річкового транспорту. Підприємствам для підтримки ERP та забезпечення 
постійного прогресу потрібна модифікована організація управління. Велика кількість підприємств море-
господарського комплексу має організацію з управління проєктами в ІТ. Цей процес дасть підприємствам 
функціональні вимоги, за якими можна вибрати систему ERP. Від ефективної організації системи управ-
ління залежить розвиток морегосподарського комплексу.

Ключові слова: ERG, система управління, підприємства морегосподарського комплексу.

В статье проанализированы ERG-система управления предприятиями морехозяйственного 
комплекса, существующие проблемы и перспективы развития современных систем управления в условиях 
меняющихся вызовов современности. На современном этапе развития необходимо поддерживать и 
усовершенствовать систему управления предприятиями морского и речного транспорта. Предприятиям 
для поддержки ERP и обеспечения постоянного прогресса необходима модифицированная организация 
управления. Большое количество предприятий морехозяйственного комплекса имеет организацию 
по управлению проектами в ІТ. Этот процесс предоставит предприятиям требования, по которым 
можно выбрать систему ERP. От эффективной организации системы управления зависит развитие 
морехозяйственного комплекса.

Ключевые слова: ERG, система управления, предприятия морехозяйственного комплекса.

In the article, we analyzed the ERG management system of enterprises of the maritime complex, the existing 
problems and prospects for the development of modern management systems in the changing challenges of today. 
At the present stage of development there is a need to support and improve the management system of maritime 
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and river transport enterprises. The development of the maritime complex depends on the effective organization 
of the management system. The purpose of the article is to improve the ERG management system of the enter-
prises of the maritime complex. The management system of maritime transport enterprises is correlated with the 
management of the enterprise. Business owners, the project steering committee and the project manager develop 
a hierarchy and determine who is responsible for each component of the system implementation. It is unusual to 
find in-house IT staff that are aware of all the intricacies of ERP, so relying solely on in-house IT staff slows down 
the implementation process. Third-party consultants have experience with previous implementations in other or-
ganizations that work for them, so they understand what worked and what didn’t in those other implementations. 
However, the growing need of enterprises for specialized software can be fully met by ERP-management systems 
of enterprises of the maritime complex. We believe that this is one of the most useful platforms in which an investor 
can and should invest, because its use provides a number of advantages: formalization of business processes, 
automatic control over their implementation, and convenient access to information needed by employees, partners, 
and customers to making informed decisions. As for the shortcomings of the ERP system, they are the same as in 
all complex automation systems – it is data security and the need for a powerful server. The effectiveness of the 
implementation of the ERP system by enterprises of the maritime complex in view of the fact that manufacturers of 
enterprise resource management systems offer a wide range of products aimed at solving a variety of problems, 
prospects for further research may be market analysis of ERP systems.

Keywords: ERG, management system, enterprises of the maritime complex.

Постановка проблеми. Організація ефектив-
ної роботи системи управління підприємствами мо-
регосподарського комплексу заснована на обліку 
принципових засад і закономірностей оптимізації ді-
яльності в системі мінливих міжнародних ринкових 
обмежень. Проблема ефективної організації роботи 
системи управління виникає через формування кон-
курентних технологій та доцільне їх використання в 
умовах обмеженості ресурсів та попиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним і практичним аспектам розвитку та аналізу 
ERG-системи управління займались такі науковці, як 
К.В. Гаєвська, Д.В. Катрич, V.A. Watts, Ch.A. Lenart, 
D.L. O’Leary.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є вдосконалення ERG-системи 
управління діяльністю підприємств морегосподар-
ського комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система управління підприємствами морського 
транспорту корелюється з управлінням підприєм-
ством. Власники підприємств, керівний комітет про-
єкту та керівник проєкту розробляють ієрархію та 
визначають відповідального за кожен компонент 
впровадження системи.

Для впровадження найчастіше призначається 
низка співробітників із наявних організацій. Рекомен-
дується, щоб система управління та організаційна 
структура для функціонального й технічного персо-
налу, які працюють над проєктом, доповідали керів-
никам проєкту, а не їхнім внутрішнім відділам.

Проєкт впровадження ERP має забезпечити «за-
повнення» персоналом відділів, які призначили пер-
сонал для проєкту, щоб забезпечити продовження 
бізнесу без перерви та звільнити персонал, призна-
чений для проєкту, для повної роботи над проєктом. 
Як це часто буває, організації проєкту впроваджен-
ня ERP створюються лише для проєкту, однак це  
змінюється.

Функціональний, технічний персонал та персонал 
із управління змінами для проєкту, ймовірно, будуть 
складатися з наявного персоналу з бізнесу, нових 
працівників та консультантів. Традиційно ідентифіка-
ція та документування вимог користувачів і системи 
фіксують поточну функціональність застарілої систе-

ми та використовують реінжиніринг бізнес-процесів 
для вирішення «найкращих практик» у галузі.

Створення організації проєкту та робота разом як 
команда вимагають зусиль, і ними не можна нехтува-
ти. Персонал у кожній сфері має бути кваліфікованим, 
щоб виконувати поставлені перед ним завдання та 
розвивати сильне почуття командної роботи над про-
єктом для загального успіху впровадження ERP. Роз-
виток команди є відповідальністю апарату управління 
проєктами разом із керівниками в кожній галузі.

Організаційна структура розподілена на кілька 
сфер, першою з яких є проєкт офісу управління.  
Ця група може складатися з багатьох співробітників, 
і їхня мета полягає в тому, щоби переконатися, що 
проєкт рухається вперед і відповідає цілям та за-
вданням впровадження. В основних впровадженнях 
ERP ця група буде складатися з керівника проєкту, 
менеджерів, планувальників проєкту та адміністра-
тивного персоналу.

Проєктний офіс тісно співпрацює з потенційни-
ми клієнтами в кожній сфері, щоб оцінити прогрес.  
Вимірювання проєкту, незважаючи на те, що часом 
це здається виснажливим, є єдиним способом ви-
значення того, чи дотримується проєкт термінів і 
графіка. Хоча анекдотичні чи якісні дані є хорошими, 
кількісні дані дають змогу зрозуміти проєкт. Наступ-
ним рівнем організації проєкту є керівники, які керу-
ють проєктною командою.

Потенційні клієнти – це пряме посилання на пер-
сонал, який працює над проєктом. Вони забезпечу-
ють внесок у керівництво та координують діяльність 
команди. Провідні посади іноді є найважчими для за-
йняття у проєкті. Поєднання управлінських навичок і 
глибоких знань у функціональній або технічній галузі 
нелегко знайти.

Наступні команди розділені на кілька логічних га-
лузей. Так, функціональна команда зазвичай розби-
вається на функціональні компоненти ERP із коман-
дою досвідченого персоналу в кожній галузі. Ключом 
до цієї сфери є загальна підтримка, яка гарантує, 
що міжфункціональні проблеми вирішуються. Важ-
ливо пам’ятати, що ERP-системи перетинатимуть  
функціональні межі.

Це відповідальність міжфункціонального керів-
ника за те, щоб дані та процедури, які перетинають 
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організаційні кордони, розглядались під час впрова-
дження на підприємствах морегосподарського комп-
лексу. Технічна частина буде складатися з команди 
інфраструктури, яка встановлює та впроваджує апа-
ратне й програмне забезпечення, на якому працю-
ватиме система, зокрема сервери, операційні систе-
ми, мережеве обладнання та операційне програмне 
забезпечення. Команда розробників працюватиме із 
системою ERP, щоб розробити або змінити програм-
не забезпечення для досягнення цілей системи.

Ця команда буде відрізнятися за розміром за-
лежно від рішення змінювати чи не змінювати систе-
му. Команда перетворення має критичне значення.  
Для точного перетворення застарілих даних у нову 
систему потрібен як обізнаний персонал застарілої 
системи, так і досвідчений персонал ERP.

Перетворення, як правило, є найскладнішою та 
найбільш трудомісткою діяльністю в рамках проєкту 
(критичний шлях). Остання галузь є звітною. Отри-
мання даних та звітної інформації з нової системи 
має стрімку криву навчання. Команді звітності по-
трібно буде розробити основу звітності та початко-
вий набір звітів, які необхідно включити у впрова-
дження системи.

Як і щодо більшості переходів із застарілої сис-
теми в ERP, будуть сотні, а іноді й тисячі звітів, на-
писаних для досягнення різних цілей. Визначення 
пріоритетів звітів – це робота. Велика кількість звітів 
не знадобиться в системі ERP, тому пріоритетність 
звітів і навіть виключення звітів із інвентаризації для 
опублікування є суттєвими завданнями для забезпе-
чення того, що потреби підприємств відповідають за 
виконанням.

За ступенем впровадження команда звітності по-
винна буде продовжувати розробляти звіти та/або 
надавати інструменти для навчання, необхідні для 
легкого отримання даних із системи.

Нарешті, команда з управління змінами стане 
тією ланкою, яка забезпечує зв’язок із компанією та 
утримує проєкт на передньому плані. Керівництво 
змінами розробить як план навчання, так і план ко-
мунікацій для проєкту. Їхня роль полягає в наданні 
інформації про реалізацію проєкту ключовим сфе-
рам організації. Керування змінами має використо-
вувати всі доступні методи зв’язку, щоб забезпечити 
надходження повідомлення. Це включає електронну 
пошту, Інтернет, листи та презентації.

Презентації особливо корисні, оскільки вони на-
багато більш інтерактивні. ERP-системи стають все 
більш поширеними в бізнес-ландшафті, оскільки 
вони стають вирішальними для довгострокового по-
зиціонування та успіху підприємств морегосподар-
ського комплексу.

Оскільки компанії дивляться на системи ERP, 
спостерігається постійний потік хворобливих і най-
частіше невдалих спроб впровадження. Стратегія, 
яка використовується для впровадження, разом із 
допоміжними рішеннями щодо прискорювачів впро-
вадження та сторонніми програмами, якщо такі є, 
враховують загальний підхід. Є кілька галузей, які 
підвищують шанси успіху впровадження.

Перш за все дуже важливо мати тверді 
зобов’язання вищого керівництва. Реалізація ERP 

зазвичай стосується фундаментальних бізнес-опера-
цій. Якщо вище керівництво не прихильне до проєкту, 
він згодом втратить підтримку та зазнає невдачі.

З огляду на складність впровадження ERP та-
кож важливо мати потужну та досвідчену програму 
управління. Керування програмою – це клей, який 
утримує проєкт і забезпечує лідерство. Якщо проєкт 
не має сильного лідера, він може заплутуватися й не 
досягати цілей у межах обсягу, графіка та вартості. 
Окрім досвідченого керування програмою, важливо 
мати досвідчених консультантів ERP. За допомогою 
людей, які раніше впроваджували цю технологію, 
проєкт використовує отримані знання та розпочинає 
подальше навчання.

Ключовим компонентом документа має бути 
те, як міжфункціональний потік даних інтегрованої  
ERP-системи вплине на відділи компанії. Цілком 
ймовірно, що це буде дуже новим для експертів у ви-
значеній темі, отже, вони потребують повного розу-
міння під час роботи над проєктом.

Цей процес допоможе вибрати ERP на основі 
фактів і задокументованих потреб. Два основні доку-
менти часто є результатом процесу функціональних 
вимог. Перший – це потік даних та функціональних 
процесів у відділах чи бізнес-процесах, включаючи 
будь-які зміни в цих процесах; другий – таблиця або 
опис функцій у кожному відділі та рівень важливості 
кожної функції. Деякі функції є абсолютними вимога-
ми, тоді як інші «приємно мати».

Задокументувавши функції відділу та бізнес-про-
цеси, підприємство може виконувати оцінювання ви-
сокого рівня визначених постачальників. Запит на 
інформацію (RFI) іноді використовується для отри-
мання цієї інформації від постачальників ERP.

Зазвичай це письмовий запит до постачальників, 
який запитує лише інформацію про систему ERP і не 
є частиною процесу тендеру. Під час збирання та пе-
регляду інформації швидко стане зрозуміло, наскіль-
ки бізнес-процеси компанії відповідають системі по-
стачальника. Це також допоможе компанії оцінити, 
чи є задокументовані процеси раціональними та ро-
зумними. Визначення функціональних можливостей 
постачальника на основі документованих процесів 
допоможе придбати систему на основі фактів.

Як і в більшості процесів, дані RFI викликають за-
питання. Це стає сприятливим часом, щоб залучи-
ти кількох постачальників і попросити їх відповісти 
на запитання, пов’язані з функціональністю, і навіть 
продемонструвати систему. Побачити систему візу-
ально буде важливо. Це підвищить рівень правдо-
подібності процесу та почне створювати більше від-
чуття імпульсу проєкту.

Другим підходом до визначення функціональнос-
ті ERP із вимогами організації є проведення підгонки/
розриву. Підгонка/розриви – це крок у процесі впро-
вадження, але зазвичай він завершується після при-
дбання ERP. Хоча деякі постачальники стягують пла-
ту за відповідність/розриви, деякі організації сьогодні 
зробили цю частину процесу вибору постачальників і 
виявили, що це дуже корисно для вибору найкращо-
го постачальника для свого бізнесу.

Процес підгонки/розриву змушує постачальника 
ходити по організації через функціональність ERP. 



71

Серія: Економіка та підприємництво, 2021 р., № 6 (123)

Після цього організація зможе побачити, що пра-
цює для неї, які бізнес-процеси потрібно змінити, які 
зміни необхідні, щоб ERP працювала в організації. 
Організації, що забирають багато часу, виявили, що 
знають, що саме купують і які зміни необхідні, перш 
ніж впровадження розгорнеться повним ходом.

Маючи цю інформацію, організація може виріши-
ти, які зміни будуть внесені в систему, якщо такі є, і 
отримати оцінку їх вартості. Перевага цього процесу 
полягає в тому, що організація заздалегідь знатиме, 
які зміни будуть внесені в ERP, а також оцінку витрат 
додатково до покупки ERP.

Дуже доречно вступати в переговори щодо до-
говору продукту, послуг та обслуговування після 
оцінювання постачальників ERP на основі фактів та 
звуження кількості можливостей до однієї чи двох. 
Якщо є два постачальники, найкраще допомогти 
зрозуміти цінність кожного продукту та створити кон-
куренцію між конкуруючими постачальниками. Мета 
цього етапу полягає в тому, щоб компанія та поста-
чальник отримали найкращу ліцензійну угоду та під-
готувалися до успішного впровадження.

Постачальник із найкращою відповідністю ERP 
та успішним послужним списком має бути один, щоб 
«виграти» ставку. Під час обговорення з постачаль-
никами воно має бути зосереджено на продуктах, 
включених в умови придбання та обслуговування 
кожного продукту.

Умови та положення становлять важливу частину 
контракту, і до них звертатимуться покупці, повірені 
за договорами. Професійні послуги зі впроваджен-
ня чи встановлення можна включати або виставляти 
окремо. Можна використовувати багато професійних 
консалтингових компаній, які мають великий досвід 
впровадження системи. Цей метод останнім часом 
був кращим методом, оскільки постачальники про-
грамного забезпечення не обов’язково мають най-
кращий досвід впровадження системи ERP.

Під час обговорення з постачальниками терміну 
дії контракту потрібно буде вирішити питання керу-
вання циклом. Існують певні аспекти, які мають бути 
присутніми в кожному контракті ERP, які підвищать 
шанси на успішну покупку та впровадження.

По-перше, усі результати мають бути чітко ви-
значеними. Вони мають бути ідентифікованими й 
пов’язаними з датами доставки. Далі ви повинні 
переконатися в тому, що ви, клієнт, маєте повнова-
ження для прийняття. Це може здатися здоровим 
глуздом, але незадовільний результат може зупини-
ти всю реалізацію, поки сторони сваряться. Поста-
чальнику набагато важче впоратися, якщо клієнт має 
чіткий контракт про приймання кожного продукту.

Нарешті, у договорі мають бути визначені відпо-
відальні з боку управління контрактом і ті, хто має 
повноваження санкціонувати зміни до контракту. 
З цими елементами керування контрактами стане 
набагато легшим для обох сторін.

Після придбання системи ERP більше уваги буде 
приділено менеджеру програми та процесу керуван-
ня змінами. Це краще, щоб забезпечити успіх впро-
вадження ERP і підкреслити важливість менеджера 
за контрактом. Керівник програми повинен призна-
чити менеджера з якості контракту або наглядача за 

контрактом. Ця особа зобов’язана стати експертом 
з умов контракту. Вона буде нести основну відпові-
дальність за дотримання обох сторін умов контракту.

Вкрай важливо стежити за програмним мене-
джером покупця, щоби підприємство впроваджу-
вало систему згідно з умовами контракту. Керівник 
програми або інший працівник, залучений у впрова-
дження, може ненавмисно вийти за межі контракту, 
порушивши угоду, що може не мати значення, коли 
все триває гладко, але якщо щось піде не так, то це 
може бути використано проти покупця, що приведе 
до переговорів або судових позовів.

Існують випадки, коли непередбачені обстави-
ни змушують внести зміни до контракту, і це може 
статися навіть із міцними контрактними відносина-
ми. Важливо, щоб ви були обізнані з усіма умовами 
контракту, щоби переконатися в тому, що відмінності 
не змінюють принципово позицію кожної сторони в 
контракті.

Мета змін не повинна полягати в переукладанні 
основних правил щодо ціни й ефективності; скоріше, 
зміни слід вносити лише за необхідності через непе-
редбачувані обставини, взаємовигідні причини або 
ненавмисні помилки. Виявлення відсутнього апарат-
ного забезпечення, призначеного для підтримки про-
грамного забезпечення постачальника, є прикладом 
непередбачених обставин.

Постачальник може запропонувати зміни до 
контракту, щоби пропонувати це обладнання за до-
мовленою ціною, тому лише специфікації, на які 
впливає ця обставина, змінюються в контракті. Ін-
шим прикладом, який може вплинути на контракт, є 
використання неправильного підрахунку користува-
чів системи під час узгодження первинного контрак-
ту. Обом сторонам вигідно змінити ціну контракту на 
основі нового коректного числа користувачів.

Нарешті, переговори щодо контракту можуть за-
йняти значну кількість часу для завершення, тому 
керування очікуваннями є дуже важливим протягом 
того часу. Вище керівництво та кінцеві користувачі 
пройшли цей процес і хвилюються щодо покупки.

Повідомлення про прогрес, зокрема подальші 
кроки, залучає всіх, а також допомагає підтримува-
ти динаміку. На цьому етапі найкраще переговорити. 
Керівництво має відігравати роль у виборі правиль-
ної системи, яка відповідатиме потребам та вимогам 
компанії. Відкритий процес, заснований на реаліс-
тичних потребах у виборі постачальника, створює 
основу для впровадження.

Потреби або вимоги до системи можуть ґрунту-
ватись на застарілій системі, аналізі реінжинірингу 
бізнес-процесів або на обох. Більшість компаній ви-
бирає останнє, оскільки системи ERP дуже відрізня-
ються від більшості застарілих систем. Керівництво 
має пам’ятати, що постачальники дуже вмілі у про-
дажу своїх системи.

Повинно бути достатньо часу, щоб оцінити сис-
тему, спостерігати за повною та всеосяжною демон-
страцією й спілкуватися з посиланнями та іншими, 
які використовують систему. Залежно від того, як сис-
тема зараз працює, необхідно запланувати обгово-
рення з постачальником щодо майбутніх покращень 
та напрямів. Це дасть змогу керівництву зрозуміти, 
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як постачальник зможе задовольнити зростаючі по-
треби в компанії і не відчувати, що вони обмежені в 
напрямі та масштабі.

Нарешті, якщо це взагалі можливо, то найкраще 
мати пару постачальників, які зможуть задовольнити 
потреби компанії в системі ERP. Переговори з дво-
ма постачальниками займають багато часу, але це 
дасть змогу отримати кращу ціну покупки. Якщо ком-
панія має мало або зовсім не має досвіду ведення 
переговорів щодо контрактів на програмне забезпе-
чення, консультанти можуть допомогти. Пам’ятайте, 
що постачальники мають штат кваліфікованих пере-
говорників, і роблять це на регулярній основі.

Під час переговорів обов’язково враховуйте за-
гальну вартість володіння. Програмне забезпечен-
ня ERP становить невеликий відсоток від загальних 
витрат на впровадження. Буде додаткова підтримка 
програмного забезпечення, апаратного забезпечен-
ня та реалізації, які повинні бути частиною загально-
го рівняння. Керівник програми та керівник проєкту 
мають вирішальне значення для успішного впрова-
дження ERP, але є інші групи, які також відіграють 
важливу роль для цього успіху. Однією з таких груп є 
команда впровадження.

Як правило, існує три варіанти вибору команди 
впровадження, такі як внутрішня ІТ-організація, кон-
сультаційні організації та професійна група обслуго-
вування клієнтів постачальників пакетного програм-
ного забезпечення. Критичним елементом у виборі 
того, яка комбінація з трьох буде використана, є тип 
ресурсів, який має організація у своїх стінах, а також 
швидкість впровадження. Отже, чим швидше рішен-
ня буде впроваджено в бізнес, тим швидше компанія 
отримуватиме віддачу від інвестицій.

Незвично важко знайти внутрішній ІТ-персонал, 
який в курсі всіх тонкощів ERP, тому якщо ви по-
кладаєтесь виключно на внутрішній ІТ-персонал, 
то уповільнюється процес впровадження. Сторонні 
консультанти мають досвід виконання попередніх 
впроваджень в інших організаціях, які працюють на 
їхню користь, тому вони розуміють, що спрацювало, 
а що ні в цих інших впровадженнях.

Вони неупереджені, оскільки не працюють ні на 
постачальника пакетів програмного забезпечення, 
ні на організацію, яка впроваджує рішення ERP.  
Нарешті, клієнти постачальника є професіоналами, 
що долають розрив між внутрішнім ІТ-персоналом і 
зовнішніми консультантами.

Вони мають всю оновлену інформацію про пакет 
програмного забезпечення та можуть допомогти по-
яснити останні вдосконалення програмного забезпе-
чення. Важливо, щоб консультанти були добре інте-

гровані з внутрішнім ІТ-персоналом, щоб усвідомити 
вигоди від передачі знань. Це гарантує, що після 
завершення проєкту та зникнення консультантів вну-
трішній ІТ-персонал опанує всю необхідну інформа-
цію для самостійної роботи.

Висновки. Нині зростаючу потребу підприємств 
у спеціалізованому програмному забезпеченні по-
вністю можуть задовольнити ЕRР-системи управлін-
ня підприємствами морегосподарського комплексу. 
Вважаємо, що це одна з найкорисніших платформ, 
у яку може та повинно інвестувати підприємство-ін-
вестор, адже її використання надає низку переваг, 
таких як формалізація бізнес-процесів підприємства, 
автоматичне здійснення контролю за їх виконанням, 
зручний доступ до інформації, що необхідна праців-
никам, партнерам, покупцям для прийняття зваже-
них рішень.

Щодо недоліків системи ERP, то вони такі ж, як і у 
всіх складних системах автоматизації, а саме безпе-
ка даних і потреба потужного серверу. Ефективність 
впровадження системи ERP підприємствами море-
господарського комплексу є високою з огляду на те, 
що виробники систем з управління ресурсами під-
приємства пропонують досить різноманітний асор-
тимент продуктів, спрямованих на рішення різного 
спектру завдань. Отже, перспективами подальших 
досліджень може бути аналіз ринку систем ЕRР.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

THEORETICAL BASIS OF THE FORMATION  
OF A BALANCED SYSTEM OF EVALUATION  
OF BUSINESS ENTITIES IN THE FOOD MARKET
Функціонування харчових підприємств у ринкових умовах змушує суб’єктів господарювання шукати 

найбільш ефективні аналітичні засоби та інструменти управління, які б забезпечили підтримання їх 
сталого розвитку та підвищення ефективності діяльності. У статті проаналізовано особливості 
оцінювання економічних явищ і процесів з позиції різних підходів, а також обґрунтовано їх поєднання з наукової 
точки зору. Досліджено, що оцінювання має характеризуватись полікритеріальністю, тобто відображати 
економічну ефективність підприємницької діяльності, якість і безпечність харчових продуктів, які є 
об’єктами виробництва, зберігання, постачання, транспортування і продажу. Обґрунтовано, що потреби 
є вихідними у конкретизації об’єкта оцінювання, наукового підходу до оцінювання, критеріїв оцінювання 
вибраного об’єкта і методів оцінювання.

Ключові слова: харчові підприємства, сталий розвиток, інструменти управління, підприємницька  
діяльність, управлінські рішення.

Функционирование пищевых предприятий в рыночных условиях заставляет субъектов хозяйство-
вания искать наиболее эффективные аналитические средства и инструменты управления, которые 
бы обеспечили поддержание их устойчивого развития и повышение эффективности деятельности. В 
статье проанализированы особенности оценивания экономических явлений и процессов с позиции раз-
ных подходов, а также обосновано их сочетание с научной точки зрения. Исследовано, что оценивание 
должно характеризоваться поликритериальностью, то есть отражать экономическую эффективность 
предпринимательской деятельности, качество и безопасность пищевых продуктов, которые являются  
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объектами производства, хранения, поставки, транспортировки и продажи. Обосновано, что потребно-
сти являются исходными в конкретизации объекта оценивания, научного подхода к оцениванию, крите-
риев оценивания выбранного объекта и методов оценивания.

Ключевые слова: пищевые предприятия, устойчивое развитие, инструменты управления, предпри-
нимательская деятельность, управленческие решения.

The operation of food businesses in market conditions forces businesses to seek the most effective analytical 
tools and management tools that would ensure the maintenance of their sustainable development and efficiency. 
Entrepreneurial activity in the food market, on the one hand, does not differ from entrepreneurial activity in other 
markets. In the conditions of rapid development of market relations, managers often need to use two or more sci-
entific approaches to evaluate certain objects, i.e. to use the method of combination. This will provide more detailed 
and up-to-date information about a particular object of study, in our case – businesses in the food market. The safety 
of consumption depends on the quality of the offer they create. With this in mind, the evaluation of the activities of 
businesses in the food market should be balanced, and therefore systematic and at least bicriteria. Based on the ap-
plication of the system-structural approach, it is substantiated that the evaluation of the activities of business entities 
in the food market requires that the evaluation of the activities of these entities be balanced. The argument in favor 
of this statement is that the security of consumption depends on the supply created by these entities. As a result, 
evaluation should be characterized by polycriteria, i.e., on the one hand, reflect the economic efficiency of entrepre-
neurial activity, and, on the other hand, the quality and safety of food products that are objects of production, storage, 
supply, transportation and sale. It is substantiated that when forming the system of evaluation of business entities in 
the food market the choice of criteria and indicators must be carried out taking into account the information needs 
of business entities (needs determining in making and implementing management decisions) of entrepreneurship, 
their business initiatives. Certain values of selected indicators and specialization (specialization is determined in the 
choice of criteria for the acceptability of the values of liquidity ratios of the entity’s assets, as well as in the features 
of the HACCP system to achieve food quality and safety).

Keywords: food enterprises, sustainable development, management tools, business activities, management 
decisions.

Постановка проблеми. Функціонування харчо-
вих підприємств у ринкових умовах змушує суб’єктів 
господарювання шукати найбільш ефективні ана-
літичні засоби та інструменти управління, які б за-
безпечили підтримання їх сталого розвитку та під-
вищення ефективності діяльності. З одного боку, 
підприємницька діяльність на ринку харчових про-
дуктів не відрізняється від підприємницької діяль-
ності на інших ринках, адже підприємці переслідують 
ті ж цілі і зазнають дії тих самих економічних законів, 
які діють в економіці загалом, проте, з іншого боку, 
їх соціальна відповідальність набагато вище, ніж на 
інших ринках. Від якості створюваної ними пропози-
ції залежить безпечність споживання. З огляду на це 
оцінювання діяльності суб’єктів підприємництва на 
ринку харчових продуктів має бути збалансованим, 
отже, системним і принаймні бікритеріальним. Отже, 
тема дослідження є важливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
уковій літературі [1–9], яка присвячена проблемам 
розвитку підприємництва, досить багато праць, що 
висвітлюють особливості оцінювання економічних 
явищ і процесів. Критичний аналіз літературних дже-
рел показав, що науковці до оцінювання підходять із 
позиції різних підходів, а саме кількісного (В. Козик, 
Н. Селюченко, В. Масюк, К. Тарасов, Н. Кузьминчук, 
Т. Куценко), якісного (М. Данилович-Кропивниць-
ка, В. Дикан, Д. Кирилюк), системного (С. Рилє-
єв, І. Дринь, М. Хвесик, Л. Левковська, А. Сундук, 
А. Мілай, С. Нечипоренко), комплексного (Я. Коваль, 
Р. Чемчикаленко, М. Ланевський, О. Майборода), 
динамічного (Н. Даценко, М. Бублик, Н. Сментина), 
функціонального (Н. Принула, Р. Федорович, Н. Фе-
доронько, І. Гнатюк). Як бачимо, у науковій літературі 
існує багато різних підходів і не існує єдиної системи 
оцінювання.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах бурхливого розвитку 
ринкових відносин часто менеджерам потрібно за-
стосовувати для оцінювання тих чи інших об’єктів два 
та більше наукових підходів, тобто використовувати 
метод комбінування. Це дасть змогу отримати більш 
детальну та актуальну інформацію про той чи інший 
об’єкт дослідження, у нашому випадку – суб’єктів 
підприємництва на ринку харчових продуктів.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Основною метою написання статті є теоретич-
ний аналіз основ формування збалансованої сис-
теми оцінювання суб’єктів підприємництва на ринку 
харчових продуктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі [10–15] часто дослідники по-
чали застосовувати для оцінювання тих чи інших 
об’єктів два й більше наукових підходів, які комбіну-
ються. Так, у своїх дослідженнях О. Гринюк, А. Анто-
нець, Л. Жилінська почали поєднувати такі підходи, 
як кількісний та якісний. На відміну від вищеназваних 
науковців, Т. Машкова, С. Глухова, Є. Кильництка по-
єднували якісний та системний підходи. Н. Георгіаді, 
С. Князь доводили можливість поєднувати три підхо-
ди, а саме системний, кількісний та функціональний.

Узагальнення вищенаведеного дає змогу ствер-
джувати, що вибір підходу до оцінювання конкрет-
них процесів і явищ, які характеризують розвиток 
суб’єкта підприємництва, залежить від цілей оціню-
вання, тобто від інформаційних потреб аналітика. 
Вони можуть полягати в необхідності отримання ві-
домостей про фінансовий стан підприємства, рівень 
інвестиційної привабливості підприємства, рівень 
автономності активів підприємства, рівень безпеки 
системи управління підприємством, інтелектуаль-
ний потенціал підприємства, рівень конкурентоспро-
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можності продукції підприємства, характер динаміки 
отримання фінансових результатів діяльності.

Перелік цих потреб невичерпний, тому саме по-
треби є вихідними у конкретизації об’єкта оцінюван-
ня, наукового підходу до оцінювання, критеріїв оці-
нювання вибраного об’єкта й методів оцінювання.

Під час оцінювання діяльності суб’єктів підпри-
ємництва отримані результати можуть базуватись на 
таких елементах:

– монокритеріальне оцінювання (застосовується 
якийсь один критерій для трактування результатів 
оцінювання певного об’єкта);

– бікретиріальне оцінюваня (застосовуються два 
критерії для трактування результатів оцінювання 
певного об’єкта);

– полікритеріальне оцінювання (застосовується 
кілька критеріїв для трактування результатів оціню-
вання певного об’єкта).

Підприємницька діяльність на ринку харчових 
продуктів, з одного боку, не відрізняється від підпри-
ємницької діяльності на інших ринках. Підприємці 
переслідують ті ж цілі і зазнають дії тих самих еконо-
мічних законів, які діють в економіці загалом, проте 
їх соціальна відповідальність набагато вище, ніж на 
інших ринках. Від якості створюваної ними пропози-
ції залежить безпечність споживання. З огляду на це 
оцінювання діяльності суб’єктів підприємництва на 
ринку харчових продуктів має бути збалансованим, 
отже системним і принаймні бікритеріальним.

Формування системи оцінювання суб’єктів підпри-
ємництва на ринку харчових продуктів, яка би перед-
бачала балансування між очікуваними значеннями 
економічних показників суб’єктів господарювання й 
показників безпечності та якості харчових продуктів, 
які є об’єктом виробництва, зберігання, транспорту-
вання, а також предметом торгівлі, вимагає дотри-
мання кількох груп принципів, а саме принципів еко-
номічної ефективності, принципів системи НАССР і 
принципів формування самої системи оцінювання.

Під час побудови збалансованої системи оці-
нювання суб’єктів підприємництва на ринку харчо-
вих продуктів пріоритетними засадами економічної 
ефективності є такі:

– раціональність формування витрат;
– досягнення позитивної стійкої динаміки зміни 

прибутку і рентабельності активів;
– забезпечення перманентної фінансової стій-

кості суб’єкта підприємництва.
Отже, за результатами проведених досліджень 

доходимо висновку, що комплекс виділених прин-
ципів складає базову, концептуальну основу фор-
мування збалансованої системи оцінювання суб’єк- 
тів підприємництва на ринку харчових продуктів.  
Недотримання будь-якого його компоненту приво-
дить до однобокого, полівекторного оцінювання ді-
яльності суб’єктів підприємництва, що знижує рівень 
його інформативності і значущості в обґрунтуван-
ні прийняття коригувальних управлінських рішень 
стратегічного, тактичного й оперативного характеру.

Висновки. На підставі застосування системно-
структурного підходу обґрунтовано, що оцінювання 
діяльності суб’єктів підприємництва на ринку харчо-
вих продуктів вимагає, щоб оцінювання діяльності 

цих суб’єктів було збалансованим. Аргументом на 
користь цього твердження є те, що від створюваної 
цими суб’єктами пропозиції залежить безпека спо-
живання. Як наслідок, оцінювання має характери-
зуватись полікритеріальністю, тобто відображати, з 
одного боку, економічну ефективність підприємниць-
кої діяльності, а з іншого боку, якість і безпечність 
харчових продуктів, які є об’єктами виробництва, 
зберігання, постачання, транспортування й продажу. 
Обґрунтовано, що під час формування системи оці-
нювання суб’єктів підприємництва на ринку харчо-
вих продуктів вибір критеріїв і показників необхідно 
здійснювати з урахуванням інформаційних потреб 
суб’єктів (потреби визначальні у прийнятті і реалі-
зації управлінських рішень) підприємництва, їхніх 
підприємницьких ініціатив (ініціативи визначальні у 
виборі критеріїв прийнятності тих чи інших значень 
вибраних показників) та спеціалізації (спеціалізація 
визначальна у виборі критеріїв прийнятності значень 
коефіцієнтів ліквідності активів суб’єкта господарю-
вання, а також в особливостях впровадження сис-
теми НАССР для досягнення якості та безпечності 
харчових продуктів).
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ISSUES OF ANALYZING THE EFFICIENCY  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION
Розгляд питань, пов’язаних з аналізом ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 

на будь-якому рівні, є актуальним з огляду на такі аспекти:ефективність функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств на тому чи іншому етапі їх розвитку загалом, на наш погляд, визначається ступе-
нем зрілості ринкових відносин в усіх сферах суспільного виробництва; однією з найважливіших передумов 
ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств є ступінь врахування специфіки того 
чи іншого регіону країни в процесі розроблення і реалізації політики їх державної підтримки, ступеня її 
відповідності реаліям сьогодення; ступінь розроблення економічних інструментів, зокрема ціноутворен-
ня, є одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах, при цьому обов’язковою умовою їх застосування є необхідність врахування взаємозв’язку, 
взаємообумовленості і взаємозалежності кожного з них. Метою статті є проведення аналізу основних 
показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області, оскільки 
їх діяльність визначається великою кількістю факторів. Таким найважливішим (чи одним з найважливі-
ших?) є показник рентабельності виробництва як на обласному рівні, так і на районному (місцевому) рівні.  
Зауважимо, що водночас його розгляд потребує врахування рівня рентабельності тих чи інших видів сіль-
ськогосподарської продукції, пропорцій їх виробництва і, наважимося стверджувати, політики держави в 
галузі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Основними показниками, що визначають рівень 
рентабельності виробництва в сільськогосподарських підприємствах, є величина отриманого ними (чи-
стого) прибутку та їх структура, в чому можна наочно переконатись на основі даних табл. 3. Оскільки з 
певних причин показники рентабельності виробництва розглядалися в найбільш узагальненій, допустимій 
формі, структура витрат на виробництво продукції в сільськогосподарських підприємствах Житомир-
щини відносно деталізована й показова. Далеко не випадковим є те, що у роботі наводяться дані стосов-
но індексів цін на продукцію, реалізовану сільськогосподарськими підприємствами в той чи інший період.  
Це, на наш погляд, дає більш реалістичну картину стосовно прибутковості, зрештою, того чи іншого 
сільськогосподарського підприємства (з урахуванням структури витрат, про що вже частково говорилося).

Ключові слова: рентабельність основних видів сільськогосподарської продукції, структура витрат на 
виробництво продукції, рослинництво, тваринництво, ціноутворення.

Рассмотрение вопросов, связанных с анализом эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий на любом уровне, является актуальным с учетом таких аспектов: эффективность 
функционирования сельскохозяйственных предприятий на том или ином этапе их развития в целом, 
на наш взгляд, определяется степенью зрелости рыночных отношений во всех сферах общественного 
производства; одной из наиболее важных предпосылок эффективного функционирования сельскохозяй-
ственных предприятий является степень учета специфики того или иного региона страны в про-
цессе разработки и реализации политики их государственной поддержки, степени ее соответствия 
реалиям сегодняшнего дня; степень разработки экономических инструментов, в частности ценообра-
зования, является одним из наиболее важных факторов повышения эффективности производства в 
сельскохозяйственных предприятиях, при этом обязательным условием их использования является не-
обходимость учета взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости каждого из них. Целью 
статьи является проведение анализа основных показателей эффективности деятельности сельско-
хозяйственных предприятий Житомирской области, поскольку их деятельность определяется боль-
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шим количеством факторов. Таким наиболее важным (или одним из наиболее важных?) является пока-
затель рентабельности производства как на областном уровне, так и на районном (местном) уровне. 
Заметим, что одновременно его рассмотрение требует учета уровня рентабельности тех или иных 
видов сельскохозяйственной продукции, пропорций их производства и, беремся утверждать, политики 
государства в области ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Основными показате-
лями, которые определяют уровень рентабельности производства в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, являются величина полученной ими (чистой) прибыли и их структура, в чем можно наглядно убе-
диться на основе данных табл. 3. Поскольку по определенным причинам показатели рентабельности 
производства рассматривались в наиболее обобщающей, допустимой форме, структура издержек на 
производство продукции в сельскохозяйственных предприятиях Житомирской области относительно 
детализирована и показательна. Далеко не случайным является то, что в работе приводятся данные 
касательно индексов цен на продукцию, реализованную сельскохозяйственными предприятиями в тот 
или иной период. Это, на наш взгляд, дает более реалистичную картину касательно прибыльности, 
в конце концов, того или иного сельскохозяйственного предприятия (с учетом структуры издержек, о 
чем уже частично говорилось).

Ключевые слова: рентабельность основных видов сельскохозяйственной продукции, структура из-
держек на производство продукции, растениеводство, животноводство, ценообразование.

A complex of issues, shown in this article, is actual in many aspects, in particular with considering the follow-
ing: the efficiency of agricultural enterprises at a particular stage of their development in general, in our opinion, 
is determined by the degree of maturity of market relations in all spheres of social production; successful solution 
of the problems of steady growth of production efficiency in agricultural enterprises is possible only if they are 
considered in the complex of problems of the agro-industrial complex as a whole, at one or another stage of its 
development; one of the most important prerequisites for the effective functioning of agricultural enterprises is 
the degree of consideration of the specifics of a region of the country in the development and implementation of 
policies of state support, the degree of its compliance with today’s realities. The purpose of the article, as already 
mentioned, is to analyze the main, most important indicators of efficiency of agricultural enterprises in Zhytomyr 
region, again, the most important, because their activities are determined and manifested in an extremely large 
number of factors. The most important (or one of the most important?) Is the indicator of profitability of pro-
duction, both at the regional level and, in detail, at the district (local) level. It should be noted that, in addition, 
its consideration requires consideration of the level of profitability of certain types of agricultural products, the 
proportions of their production and, dare we say, the state policy in the field of pricing of agricultural products.  
The main indicators, of course, that determine the level of profitability of production in agricultural enterprises, 
in this case – Zhytomyr region, is the amount of their (net) profit and, in a sense, not so much the cost as their 
structure, in what it was possible visually verify based on the data in table. 3. And since, for some reason, the 
profitability of production was considered in the most generalized, acceptable form, the structure of production 
costs in agricultural enterprises of Zhytomyr region is relatively detailed and indicative. It is no coincidence that 
the proposed work provides data on price indices for products sold by agricultural enterprises in a given period. 
In our opinion, this gives a more realistic picture of the profitability, in the end, of an agricultural enterprise (taking 
into account the cost structure, which has already been partially discussed). In conclusion, we consider it appro-
priate to say separately about some aspects of the above system of conclusions, in particular, on the following of 
them: “The nature and character of the organization of production processes in modern agricultural enterprises 
are radically different from those that existed in the collective form of land ownership, radically changed almost all 
external and internal conditions of their operation”. In-depth consideration here combines two more or less relat-
ed conclusions. In the first part of it, we would like to emphasize the psychological implication of what has been 
said. Changing the form of land ownership, in fact, requires a change in the psychology of thinking of its owners, 
which is also not an easy question. Regarding the preconditions for the effective functioning of modern agricultural 
enterprises, here, as already mentioned in the introductory part, the problem of state participation in economic 
processes comes ahead. The state cannot let go of almost all aspects of life, especially in the economy, and in 
relation to agriculture, especially in the regulation of pricing of basic agricultural products.

Keywords: profitability of the main types of agricultural products, structure of costs for production, crop produc-
tion, animal husbandry, pricing.

Постановка проблеми. Вступну частину пропо-
нованої статті ми б хотіли присвятити акцентуванню 
уваги на низці питань, які, на перший погляд, мають 
надто узагальнений характер, виходячи у відомому 
розумінні за її рамки. Однак вона переслідує єдину 
мету: показати, що ефективність діяльності сільсько-
господарських підприємств (у нашому випадку – на 
Житомирщині) слід розглядати як наслідок сукупнос-
ті причин і обставин, серед яких на перший план ви-
ходить питання ролі держави в управлінні економіч-
ними процесами. Виходячи з цього, окремо виділимо 
такі складові частини.

По-перше, як свідчить практика, сільськогос-
подарські підприємства стали основною формою 
сільськогосподарського виробництва в Україні. За-
галом по країні, наприклад, їх питома вага в загаль-
них обсягах виробництва у 2020 році склала 64,6%. 
Це усереднений показник. Є низка областей, у яких 
вона суттєво вище, наприклад, у Чернігівській вона 
становить 82,2%, у Черкаській – 77,3%. Причому ви-
хід на певний рівень у тій чи іншій області мав по-
ступальний, здебільшого динамічний характер, Мож-
на навести хоча б такий приклад. Якщо на початку  
2000-х років на частку сільськогосподарських під-
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приємств в Івано-Франківській області припало при-
близно 8% загальних обсягів сільськогосподарського 
виробництва, то вже до 2020 року вона становила 
41,6% (на Житомирщині – 54,9%). Така картина спо-
стерігалась в усіх регіонах.

По-друге, серед найважливіших факторів підви-
щення ефективності діяльності сільськогосподар-
ських підприємств (зокрема, на Житомирщині) ми 
називаємо ступінь адекватності, відповідності дер-
жавної політики щодо підтримки сільського господар-
ства особливостям того чи іншого регіону. Логічно, 
що рівень ефективності діяльності підприємств за-
значеного виду може виступати індикатором доско-
налості цієї політики (хоча це також далеко не просте 
питання). Конкретним проявом ступеня досконалості 
державної політики щодо підтримки сільськогоспо-
дарських товаровиробників чи не насамперед, на 
наш погляд, може виступати рівень розроблення 
теоретичних і практичних питань зі вдосконалення 
ціноутворення в АПК. У цьому аспекті ми повністю 
солідарні з Ю.Д. Біликом, який ще у 2000 році зазна-
чав, що «перехід <…> до ринкових методів господа-
рювання потребує насамперед проведення цінової 
політики» [1. c. 5]. Більш того, він наголошував на 
тому, що «функція держави у ціноутворенні та межі 
її впливу на рівень і динаміку цін мають надзвичайно 
велике значення» [1, с. 6]. Це питання не втратило 
своєї актуальності, більш того, воно потребує дедалі 
глибших розробок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку як агропромислового комплексу 
України загалом, так і сільськогосподарських підпри-
ємств зокрема отримують відповідне відображен-
ня в економічній літературі. Серед публікацій з цієї 
теми ми виділяємо перш за все роботу М.Д. Кропив-
ко «Позитиви і негативи аграрного устрою України». 
Вона має низку особливостей, зокрема, в переліку 
проблем формування аграрного ринку значне міс-
це посідають власне питання розвитку такої його 
складової частини, як сільськогосподарські підпри-
ємства, причому розглянута еволюція формування 
сучасного стану АПК. Однак визначальним, мабуть, 
є те, що вона має фундаментальний, певним чином 
узагальнений характер. На фоні цієї типової публі-
кації існує численна група економістів-аграрників, 
які займаються теоретико-практичними питання-
ми, спрямованими на підвищення ефективності ді-
яльності суто сільськогосподарських підприємств.  

Тут ми виділяємо, зокрема, статтю спільного ав-
торства І.Ф. Баланюка, І.І. Козака, Д.І. Шеленко 
«Формування внутрішнього економічного механізму 
розвитку організаційно-правових форм сільськогос-
подарських підприємств», низку інших, конкретизо-
ваних публікацій, зокрема роботу О.В. Захарчука 
«Технічне забезпечення сільськогосподарських під-
приємств в Україні», більш того, якоюсь мірою пока-
зово статтю М.В. Руденка «Проблеми та перспективи 
використання інтернет-технологій у сільськогоспо-
дарських підприємствах». Залишається, мабуть, до-
дати, що перелік аналогічних, конкретизованих робіт 
вищезазначеним не обмежується.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є надання повномасштабної, 
цілісної, завершеної характеристики особливостей 
функціонування сільськогосподарських підприємств 
на Житомирщині.

Досягнення цієї мети передбачає всебічне вра-
хування специфіки виробництва в сільськогосподар-
ських підприємствах як важливої складової частини 
агропромислового комплексу; аналізу основних по-
казників ефективності діяльності підприємств зазна-
ченого виду; формування узагальнених висновків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні фінансові показники діяльності сільськогос-
подарських підприємств Житомирської області наве-
дено в табл. 1. Їх розгляд дає змогу висвітлити низку 
важливих положень.

Насамперед вважаємо за необхідне акцентувати 
увагу на тому, що протягом 2016–2020 років питома 
вага сільськогосподарських підприємств, які були 
збитковими, була відносно стабільною і перебува-
ла в межах 21,7–25,9%, тобто в зазначений період 
кожне п’яте підприємство було збитковим, ніяких 
зрушень у цьому аспекті не спостерігалося. Логічно, 
що зазначена величина є досить значною і, мабуть, 
суттєво відображається у загальних показниках ді-
яльності сільськогосподарських підприємств Жито-
мирщини загалом.

Крім того, не можна не відзначити чітко виражену 
тенденцію зниження рівня рентабельності операцій-
ної діяльності сільськогосподарських підприємств у 
зазначений період, а саме з 30,8% у 2016 році до 
18,6% у 2020 році (винятком у цьому аспекті є лише 
2019 рік, рівень рентабельності сільськогосподар-
ських підприємств у якому був рекордно низьким, а 
саме 6,9%, але більш ніж ймовірно, що це є винят-

Таблиця 1
Основні фінансові результати діяльності  

сільськогосподарських підприємств Житомирської області
Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Чистий прибуток (збиток), млн. грн. 2 370,4 1 845,4 2 329,9 721,9 2 306,2
Підприємства, які одержали чистий прибуток
відсотків до загальної кількості 77,1 77,1 78,3 74,1 77,6
фінансовий результат, млн. грн. 2 610,1 2 635,3 2 845,5 1 997,0 3 329,6
Підприємства, які одержали чистий збиток
відсотків до загальної кількості 22,9 22,9 21,7 25,9 22,4
фінансовий результат, млн. грн. 239,7 789,9 515,6 1 275,1 1 023,4
Рівень рентабельності операційної діяльності, відсотків 30,8 21,4 20,6 6,9 18,6
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ком, що має пояснення). Однак факт залишається 
фактом: у сільськогосподарських підприємствах Жи-
томирщини останніми роками спостерігається стійка 
тенденція зниження рентабельності виробництва.

Не буде, мабуть, зайвим (чи показовим?) окремо 
зупинитись на специфіці 2019 року. Насамперед у 
тому аспекті, що в цьому році порівняно з попереднім 
величина отриманого (чистого) прибутку сільськогос-
подарськими підприємствами зменшилась більш ніж 
у 3 рази. Це обумовлено тим, що в цьому році ве-
личина чистого прибутку була найменшою, а саме 
1 997,0 млн. грн., а величина отриманих збитків була 
найвищою за весь період, а саме 1 275,1 млн. грн. 
Щоправда, в контексті вищенаведеного не можна не 
відзначити, що вже наступного 2020 року сільсько-
господарські підприємства Житомирщини вийшли на 
свій звичний рівень.

Величина отриманого (чистого) прибутку є нехай 
і важливою, але лише однією зі складових частин, 
що визначають рівень рентабельності виробництва, 
зокрема, в сільськогосподарських підприємствах. 
Останній є більш комплексним і найкращим чином 
відображає ефективність функціонування того чи 
іншого суб’єкта господарювання. Стосовно сільсько-
господарських підприємств (у цьому разі – на Жито-
мирщині) то, наскільки правомірним є твердження, 
що загальний рівень рентабельності того чи іншого 
сільськогосподарського підприємства (відповідно, 
на районному (обласному) рівні) визначається рів-
нем рентабельності того чи іншого виду продукції і 
співвідношенням їх обсягів виробництва? Отже, роз-
гляд першого з них, зокрема, має інтерес. Специфіка 
сільськогосподарських підприємств Житомирщини 
наведена в табл. 2.

Вона проявляється, зокрема, в такому. Стосовно 
продукції рослинництва, то чітко прослідковується 
тенденція зниження рівня рентабельності виробни-
цтва зернових та зернобобових культур, а саме із 
40,2% у 2016 році до 12,3% у 2020 році (у 2019 році 
вона була ще меншою, а саме лише 8,1%, але це, 

як уже говорилось, був у відомому розумінні винят-
ковий рік). Те ж саме з відповідною часткою умов-
ності стосується вирощування соняшнику: з 56,2% 
у 2016 році до 19,3% у 2019 році. Хоча у 2020 році 
виробництво цієї культури було якоюсь мірою висо-
корентабельним (50,4%), це, скоріше, було винят-
ком. Цікаво те, що фактично нерентабельним стає 
виробництво фабричних цукрових буряків, адже 
його рівень понизився з -3,4% у 2017 році до -68,5% 
у 2020 році. Наслідки цього непередбачувані. Сто-
совно такого поширеного виду сільськогосподар-
ської продукції, як картопля, то відмінною рисою її 
вирощування є наявність широкого діапазону коли-
вань її рівня рентабельності в окремі роки: від -6,3% 
у 2017 році до 59,2% у 2019 році. Тут наявний цілий 
комплекс причин. Це певною мірою стосується ви-
робництва плодових і ягідних культур. Хоча загалом 
воно було рентабельним, його рівень коливався від 
20,7% у 2017 році до 172,3% у 2019 році. Свою спе-
цифіку має виробництво основних видів продукції 
тваринництва. Складається враження, що за рідким 
винятком (молоко сире) виробництво всіх видів про-
дукції тваринництва в сільськогосподарських підпри-
ємствах Житомирської області є нерентабельним. 
Мабуть, даються взнаки недоліки в ціноутворенні, 
організації виробництва і збуту тощо.

Важливою складовою частиною розрахункового 
рівня рентабельності виступає величина витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції, а за 
поглибленого аналізу – їх структура. Стосовно даних 
сільськогосподарських підприємств Житомирської 
області, то вони наведені в табл. 3.

Враховуючи низку причин, ми вважаємо за до-
цільне провести більш поглиблений аналіз структу-
ри витрат окремо на підприємствах рослинницької і 
тваринницької підгалузей, а не їх об’єднання. Сто-
совно перших із них, то тут найбільш наочним є таке.  
По-перше, у 2020 році на підприємствах рослин-
ницької підгалузі структура витрат мала такий ви-
гляд: прямі матеріальні витрати складали 50,8% 

Таблиця 2
Рівень рентабельності виробництва найважливіших видів продукції  

в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області
Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Продукція рослинництва
Культури зернові та зернобобові 40,2 24,5 23,1 8,1 12,3
Соняшник 56,2 35,6 22,4 19,3 50,4
Буряк цукровий фабричний 19,9 -3,4 -16,2 -66,3 -68,5
Картопля -5,0 -6,3 29,0 59,2 4,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 56,0 24,1 17,1 33,5 19,6
Культури плодові та ягідні – 20,7 70,3 172,3 92,8

Продукція тваринництва
Велика рогата худоба на м’ясо -29,1 32,6 -25,4 -26,1 -19,5
Свині на м’ясо -0,4 12,1 -4,2 -12,7 -11,8
Вівці та кози на м’ясо -48,5 -77,9 -65,1 -44,7 -79,8
Птиця на м’ясо -10,3 -16,6 -7,3 -15,2 -3,6
Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире 12,0 24,2 13,7 23,1 17,6
Яйця птиці свійської в шкарлупі свіжі 30,6 0,5 22,1 -22,8 –
Вовна – 82,4 – -15,7 –
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Таблиця 3
Структура витрат на виробництво продукції  

в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області (відсотків до підсумку)
Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Продукція сільського господарства
Виробнича собівартість 100,0 100,0 100,0 100,0
Прямі матеріальні витрати 52,8 52,8 56,8 54,2
зокрема, насіння та посадковий матеріал 9,2 8,4 9,0 8,6
корми 7,1 5,8 6,8 9,0
з них покупні 1,2 1,8 3,0 3,8
інша продукція сільського господарства 1,5 2,8 3,0 1,6
мінеральні добрива 14,8 14,5 17,4 13,6
пальне і мастильні матеріали 9,7 10,8 9,9 8,0
електроенергія 0,7 0,8 0,6 0,7
паливо й енергія 0,8 0,9 0,4 0,5
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту 4,6 5,0 5,1 4,7
Прямі витрати на оплату праці 5,5 5,2 5,8 6,1
Інші прямі витрати 17,8 17,1 16,9 21,2
зокрема, відрахування на соціальні заходи 1,1 1,0 1,2 1,4
орендна плата за земельні частки (паї) 8,5 8,8 9,3 10,8
майнові паї 0,2 0,2 0,2 10,0
амортизація 4,1 4,2 4,1 5,1
Загальновиробничі витрати 23,9 24,9 20,5 18,5
з них оплата послуг сторонніх організацій 11,3 10,5 12,9 8,2

Продукція рослинництва
Виробнича собівартість 100,0 100,0 100,0 100,0
Прямі матеріальні витрати 50,8 51,2 55,3 50,8
зокрема, насіння та посадковий матеріал 10,7 9,5 10,3 10,2
інша продукція сільського господарства 1,6 3,0 3,1 1,8
мінеральні добрива 17,2 16,3 20,0 16,0
пальне і мастильні матеріали 10,5 11,6 11,0 9,1
електроенергія 0,5 0,5 0,3 0,5
паливо й енергія 0,9 1,0 0,4 0,6
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту 4,8 5,3 5,4 5,0
Прямі витрати на оплату праці 4,6 4,4 4,9 5,2
Інші прямі витрати 19,2 17,9 18,2 23,4
зокрема, відрахування на соціальні заходи 0,8 0,9 1,0 1,2
орендна плата за земельні частки (паї) 9,9 9,9 10,7 12,7
майнові паї 0,3 0,3 0,2 0,0
амортизація 4,1 4,1 4,1 5,1
Загальновиробничі витрати 25,4 26,5 21,7 20,6
з них оплата послуг сторонніх організацій 12,0 11,5 13,6 9,2

Продукція тваринництва
Виробнича собівартість 100,0 100,0 100,0 100,0
Прямі матеріальні витрати 65,2 65,9 67,2 73,2
зокрема, корми 52,0 52,6 52,9 59,5
з них покупні 8,5 16,6 23,0 25,1
інша продукція сільського господарства 0,7 0,6 2,1 0,6
пальне і мастильні матеріали 4,1 4,5 2,6 2,0
електроенергія 2,3 2,6 2,5 2,3
паливо й енергія 0,1 0,1 0,0 0,3
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту 3,8 3,2 2,9 3,2
Прямі витрати на оплату праці 11,1 11,2 11,7 11,3
Інші прямі витрати 9,2 10,7 8,6 8,7
зокрема, відрахування на соціальні заходи 2,5 2,5 2,6 2,5
орендна плата за майнові паї 0,0 0,0 0,0 0,0
амортизація 4,2 4,9 4,0 4,8
Загальновиробничі витрати 14,5 12,2 12,5 6,8
з них оплата послуг сторонніх організацій 7,1 2,1 8,1 2,8
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собівартості, тобто половину всіх витрат. В їх складі 
найбільшу питому вагу займали мінеральні добри-
ва (31,5%), а також насіння і посадковий матеріал 
(20,1%), пальне й мастильні матеріали (17,9%), пи-
тома вага запасних частин, будматеріалів для ре-
монту становила приблизно 9,8%. Так звані інші пря-
мі витрати складали 23,4% від загальної величини 
витрат, тобто на них припадала четверта їх части-
на. Приблизно на цьому ж рівні (20,6%) перебувала 
питома вага загальновиробничих витрат. Прямі ви-
трати на оплату праці у 2020 році на підприємствах 
рослинницької підгалузі складали 5,2%. Такою була 
структура витрат на сільськогосподарських підпри-
ємствах зазначеного підвиду у 2020 році. По-друге, 
цікавою, якщо не визначальною, особливістю струк-
тури витрат на виробництво продукції рослинництва 
в сільськогосподарських підприємствах є те, що за 
останні 4 роки вона не зазнавала суттєвих змін, за-
лишалась практично беззмінною з тією хіба що різ-
ницею, що наявна, мабуть, тенденція зростання пи-
томої ваги витрат на оплату праці (з 4,6% у 2017 році 
до 5,2% у 2020 році) і зменшення її в загальнови-
робничих витратах (з 25,4% у 2017 році до 20,6% у 
2020 році).

Такою є коротка характеристика структури ви-
трат, її динаміка за останні 4 роки в сільськогоспо-
дарських підприємствах рослинницької підгалузі в 
Житомирській області.

Дещо іншою є структура витрат на виробництво 
продукції на підприємствах тваринницької підгалузі. 
По-перше, на частку прямих матеріальних витрат 
тут припадає майже 3/4 всіх витрат (73,2%), а в їх 
складі основну питому вагу займають корми (81,3%). 

Вищою, ніж у рослинницькій галузі є питома вага ви-
трат на оплату праці (приблизно 11,3%). Це обумов-
лює те, що на підприємствах тваринницької підгалузі 
значно нижче величина загальновиробничих витрат, 
а саме лише 6,8% порівняно з підприємствами рос-
линницької підгалузі. По-друге, важливою особливіс-
тю структури витрат на підприємствах тваринництва 
є те, що наявна тенденція зростання питомої ваги 
прямих матеріальних витрат (з 65,2% у 2017 році до 
73,2% у 2020 році), яка відбувається на тлі тенденції 
скорочення питомої ваги загальновиробничих витрат 
(з 14,5% у 2017 році до 6,8% у 2020 році). По-третє, 
навіть на фоні цих суттєвих змін питома вага витрат 
на оплату праці залишалась практично беззмінною 
(в межах 11,1–11,7%).

Вважаємо за необхідне доповнити наведену ха-
рактеристику ефективності функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств Житомирської об-
ласті розглядом особливостей ціноутворення щодо 
основних видів їх продукції. Більш того, можливо, ми 
ідеалізуємо значимість ціноутворення, але все одно 
дотримуємось думки про те, що в основі тих чи інших 
економічних процесів, тих чи інших явищ лежить пи-
тання ціноутворення, в тому числі в сільському гос-
подарстві. Про це свідчать дані табл. 4.

По-перше, протягом усього періоду з 1996 по 
2020 роки, хоча із суттєвими перепадами, відбував-
ся неухильний ріст цін на реалізовану сільськогоспо-
дарськими підприємствами продукцію, що виливало-
ся в загальну картину «повзучої» інфляції стосовно 
сільськогосподарської продукції в межах країни.  
По-друге, це, можливо, внутрішньо обласна спе-
цифіка, але тенденція поступового росту цін нео-

Таблиця 4
Індекси цін реалізованої сільськогосподарськими підприємствами продукції  

(відсотків до попереднього року)

Роки Продукція сільського господарства У тому числі
продукція рослинництва продукція тваринництва

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

164,1
109,7
119,6
119,5
172,1
113,4
79,7
117,5
114,8
115,5
101,7
137,2
113,2
100,7
132,4
118,3
100,1
89,0

133,8
159,0
119,4
113,9
104,9
92,3

123,4

181,8
115,9
94,9

129,4
219,9
90,7
74,3

151,3
95,3
96,9
117,4
150,8
99,7
99,6

137,1
120,8
107,1
85,3

137,9
163,5
120,6
120,6
106,2
91,7

125,2

155,8
105,9
133,5
114,6
145,2
135,6
83,6

102,8
135,8
132,0
90,3

124,8
138,4
103,4
122,1
112,7
79,7

104,8
115,5
134,6
111,3
111,3
95,9
97,5
112,3
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дноразово порушувалась стрибкоподібністю через 
певні інтервали часу (наприклад, у рослинництві 
у 2000 році порівняно з попереднім роком ріст цін 
склав 219,9% (у тваринництві він був дещо мен-
шим, а саме 145,2%), у 2015 році в рослинництві 
ріст цін склав 163,5% порівняно з попереднім). 
Окремого розгляду на фоні наведених даних по-
требує специфіка 2005 року: якщо в рослинни-
цтві ціни перебували на рівні 96,9% порівняно з 
2004 роком, то в тваринництві, навпаки, вони зрос-
ли на 132,0%. Причому перелік тих чи інших змін 
локального характеру в окремі роки можна було би  
продовжити.

Висновки. На основі вищезазначеного доходимо 
таких висновків:

– виникнення сучасних сільськогосподарських 
підприємств було логічним і закономірним наслідком 
реформування економіки України згідно з основними 
вимогами ринкової системи господарювання;

– природа і характер організації виробничих про-
цесів у сучасних сільськогосподарських підприєм-
ствах кардинально відрізняються від тих, які існува-
ли за колективної форми власності на землю, адже 
корінним чином змінилися практично всі зовнішні і 
внутрішні умови їх функціонування;

– динаміка розвитку сільськогосподарських під-
приємств, ефективність їх функціонування можуть 
виступати одними з наочних показників ступеня зрі-
лості, сформованості ринкових відносин як в агро-
промисловому комплексі, так і в економіці країни  
загалом;

– однією з найважливіших передумов підвищен-
ня ефективності виробництва в сучасних сільсько-
господарських підприємствах є ступінь урахування в 
процесі розроблення й реалізації державної політи-
ки щодо стимулювання їх розвитку всього комплексу 
відповідних умов, що об’єктивно склалися в той чи 
інший період;

– однією з найважливіших передумов підвищен-
ня ефективності функціонування сучасних сільсько-
господарських підприємств є необхідність постійного 
вдосконалення й комплексного використання всієї 
системи економічних інструментів, які застосовують-
ся в практичній діяльності, насамперед у питанні ре-
гулювання ціноутворення на основні види сільсько-
господарської продукції.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ  
«ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ

THE THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT  
OF E-COMMERCE AND ITS CLASSIFICATION
Електронна комерція набуває великого значення для підприємства, оскільки дає можливість суб’єкту 

господарювання набувати вагомих конкурентних переваг, які забезпечують успішне перебування на рин-
ку. Однак значна кількість вітчизняних підприємств стикається з проблемами запровадження механізмів 
електронної комерції, оскільки це вимагає залучення значної кількості фінансових ресурсів. Сьогодні від-
бувається значне поширення електронної комерції, тому що зростає використання Інтернету. Кількість 
користувачів, які відвідують магазини через мережу Інтернет, останнім часом збільшується. Проаналізу-
вавши тенденції залучення електронної комерції вітчизняними підприємства, зазначаємо, що воно бажає 
кращого, тобто вони помітно відстають від підприємств розвинених країн Європи. Є низка причин цього, 
зокрема низький рівень фінансування технологій електронної комерції, низький рівень доходів населення, 
нестабільна ситуація в країні з 2008 року. У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування поняття 
«електронна комерція», тенденції її розвитку на території України, а також їх класифікацію.

Ключові слова: інтернет-магазин, вебпростір, електронна комерція, підприємницькі структури,  
технології е-комерції.

Электронная коммерция приобретает большое значение для предприятия, поскольку дает возмож-
ность субъекту хозяйствования приобретать весомые конкурентные преимущества, которые обеспе-
чивают успешное пребывание на рынке. Однако значительное количество отечественных предприятий 
сталкивается с проблемами внедрения механизмов электронной коммерции, поскольку это требует при-
влечения значительного количества финансовых ресурсов. Сегодня происходит значительное распро-
странение электронной коммерции, потому что растет использование Интернета. Количество поль-
зователей, посещающих магазины через Интернет, в последнее время увеличивается. Проанализировав 
тенденции привлечения электронной коммерции отечественными предприятиями, отмечаем, что оно 
желает лучшего, то есть они заметно отстают от предприятий развитых стран Европы. Есть ряд 
причин этого, в частности низкий уровень финансирования технологий электронной коммерции, низкий 
уровень доходов населения, нестабильная ситуация в стране с 2008 года. В статье проанализированы 
теоретическое обоснование понятия «электронная коммерция», тенденции ее развития на территории 
Украины, а также их классификация.

Ключевые слова: интернет-магазин, вебпространство, электронная коммерция, предприниматель-
ские структуры, технологии е-коммерции.

The rapid growth of force majeure (pandemic, war), as well as the intensification of competition in the market 
require innovative solutions. In this case, the main role of an important factor in increasing competitive advantage is 
given to e-commerce. It is the rapid development of digitalization, which has taken place in all sectors of the domes-
tic economy, requires the constant growth of informatization of society. Today, communication between businesses 
takes place through e-commerce technology. In recent years, trade transactions have been concluded via the Inter-
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net, using advanced e-commerce technologies that significantly increase the level of competitiveness of the enter-
prise. In Ukraine, the use of e-commerce technologies is a phenomenon that is gaining momentum, and the issue 
of choosing e-commerce technologies is particularly acute. Studies of the scientific literature have shown that the 
analysis of the theoretical foundations of e-commerce terminology has written a lot of scientific papers. However, in 
our opinion, the question of choosing the features by which e-commerce technologies can be classified remains little 
studied. The rapid development of e-commerce dictates new requirements for domestic enterprises. It is the involve-
ment of e-commerce mechanisms that allows the company to gain a competitive advantage. Acquired advantages 
will allow you to gain an advantage over competitors. Becoming a leader in the use of information technology will 
allow you to take an active position in the implementation of new business ideas and projects. To improve the busi-
ness environment using e-commerce technologies, it is necessary to improve the regulatory framework concerning 
the interaction of enterprises with each other, with consumers and government agencies. E-commerce technologies 
such as B2B, B2C and C2C are widespread in Ukraine. However, a significant percentage of trades are conducted 
by buyers through foreign rather than domestic sites. This is due to the difference in prices set by manufacturers. 
Thus, modern business without the effective use of the Internet has no future.

Keywords: online store, web space, e-commerce, business structures, e-commerce technologies.

Постановка проблеми. Стрімке зростання форс-
мажорних обставин (пандемія, війна), загострення 
процесів конкурентної боротьби на ринку вимагають 
інноваційних рішень. В такому разі основна роль у на-
рощенні конкурентних переваг відводиться електро-
нній комерції. Саме бурхливий розвиток діджиталіза-
ції, який відбувся в усіх галузях вітчизняної економіки, 
вимагає постійного зростання інформатизації суспіль-
ства. Сьогодні комунікаційні зв’язки між підприємства-
ми відбуваються за допомогою технологій електронної 
комерції. Укладення торговельних операцій остан-
німи роками відбувається через мережу Інтернет із 
використанням передових технологій електронної 
комерції, що значно підвищують рівень конкуренто-
спроможності підприємства. В Україні застосовування 
технологій електронної комерції є явищем, яке наби-
рає стрімких обертів, а особливо гостро постає питан-
ня вибору технологій електронної комерції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
аналізувавши методичну та наукову літературу 
[1–10], ми побачили, що дослідженню теоретичних 
основ поняття електронної комерції та її класифі-
кації приділена значна увага. Проте не існує якоїсь 
сталої думки. Критичний аналіз наукової літератури 
показав, що серед найпоширеніших предметів до-
слідження є вплив технологій е-комерції на іннова-
ційність підприємств, їхню конкурентоспроможність, 
сталий розвиток, платіжний баланс (Р. Анварі, Д. Но-
рузі [5], Т. Затонатська, В. Новосолова [6], К. Ком-
берг, В. Веламурі [7]).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проведені дослідження наукової літе-
ратури показали, що аналіз теоретичних основ термі-
нології електронної комерції є поширеним предметом 
робіт. Проте залишається, на нашу думку, маловивче-
ним питання вибору ознак, за якими можна класифі-
кувати технології електронної комерції.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є теоретичний аналіз основ техно-
логій електронної комерції та її класифікація в умо-
вах зростання конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Більшість науковців стверджує, що сутністю поняття 
«електрона комерція» є ділова активність, яка про-
водиться заради купівлі-продажу товарів чи послуг 
саме через глобальну мережу Інтернет.

Важливість запровадження вітчизняними підпри-
ємствами електронної комерції спробували довести 

І. Лазнєва та М. Долгополова. Вони дослідили, що 
ринок електронної комерції постійно зростає, а за 
останні роки виріс на 1/3. Це спричинено зростанням 
доступності інтернет-технологій, що дало поштовх 
зростання інтернет-магазинів. Проте існує низка 
причин, з яких застосування електронної комерції 
для вітчизняних підприємств стає неможливим або 
проблематичним. Ці автори виділяють такі пробле-
ми, які «зумовлені несприятливим політичним та 
правовим середовищем, а також недостатнім роз-
витком інфраструктури сектору <…>, призвели до 
виникнення негативних тенденцій розвитку націо-
нальної е-комерції, таких як низький регіональний 
розвиток ринку <…>, незначний обсяг продажу інте-
лектуальних продуктів» [1]. Однак існує вирішення 
цієї дилеми, яке можливе на рівні держави, а саме 
розроблення та запровадження нормативно-право-
вих актів і законів. Юридично-правове регулювання 
діяльності підприємств із використанням технологій 
електронної комерції дасть змогу створити сприят-
ливе середовище для фінансово-господарської ді-
яльності суб’єктів господарювання та мінімізує нега-
тивні ефекти в електронній комерції.

Так, на думку І. Трубіна, на ринку електронної 
комерції відбувається стрімке зростання торгівлі че-
рез мережу Інтернет. Так, «обсяги інтернет-торгівлі в 
Україні упродовж останніх п’яти років постійно зрос-
тають незалежно від економічних коливань <…>, 
але, незважаючи на високу динаміку, у структурі роз-
дрібної торгівлі України е-комерції належить менше 
0,4%» [2]. Використавши методи й принципи пізнан-
ня дійсності, І. Трубін довів, що існування проблеми 
розвитку й управління електронної комерції набуває 
великого значення «через інтенсифікацію процесів 
концентрації підприємницьких структур; розвиток і 
появу нових технологій, моделей застосування Ін-
тернету в діяльності торговельних підприємств; ди-
намічність ринку в різних його сегментах; посилення 
конкуренції з боку іноземних суб’єктів; модифікацію 
форм і видів конкурентної боротьби, зокрема акти-
візацію інтернет-маркетингової діяльності торговель-
них підприємств» [2]. Як бачимо, автор навів низку 
нагальних перепон, що гальмують запровадження 
електронної комерції.

Досить вагомий внесок у дослідження розви-
тку електронної комерції зробили Тай Юнг Кім,  
Р. Деккер і Х. Хей. Вони провели ґрунтовне до-
слідження в п’яти країнах Європейського Союзу.  
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Це дослідження торкалось питання впливу електро-
нної комерції на економічний розвиток підприємств 
в умовах міжрегіонального співробітництва. Зазна-
чені автори на основі емпіричних даних довели, 
що завдяки економії витрат часу е-комерція у тран-
скордонному вимірі є більш вигідною за інші форми  
торгівлі [3].

Р. Анварі і Д. Норузі стверджують, що «нині ін-
формаційно-комунікаційні технології є центром ува-
ги більшості країн світу. В минулих двох десятиліт-
тях постійне застосування та поширення Інтернету 
та е-комерції, а також інформаційний прогрес техно-
логії кардинально змінили глобальну економічну ді-
яльність. З точки зору фірми, здатність ефективного 
застосування Інтернету та електронних технологій 
стала як головною можливістю, так і великим викли-
ком» [4]. Ці автори доводять, що використання мере-
жі Інтернет має важливий характер, оскільки відкри-
ває перед підприємством багато можливостей.

Дещо подібне дослідження провела Т. Затонат-
ська, використавши функцію Коба-Дугласа. Ця функ- 
ція показує вплив електронної комерції на еконо-
мічний розвиток держави. Значну увагу вона акцен-
тувала на інноваціях, які мають стати ключовими 
елементами розвитку електронної комерції. Т. За-
тонатська вважає, що «поява нових технологій та їх 
поширення через зростаючу кількість споживачів, які 
займаються покупкою через Інтернет, мали досить 
сильний вплив на розвиток національних секторів, 
<…> поява великої кількості робочих місць, створе-
них у секторі е-комерції, <…> вплинула на параме-
три економіки розвитку. Електронна комерція має 
величезний потенціал зростання, а також породжує 
економічне зростання у країні» [5].

К. Комберг і В. Веламурі також досліджували за-
стосування підприємницькими структурами техно-
логій е-комерції через призму інновацій та їхнього 
впливу на конкурентоспроможність компаній. Так, у 
дослідженні [6] відзначається, що компанії, які засто-
совують технології е-комерції, працюють у жорстких 
конкурентних умовах ділового середовища, яке ха-
рактеризується низькими бар’єрами для входу через 
спрощені та недорогі платформи вебпрограмування, 
важку диференціацію через прозорість цін, загрозу 
заміщення через низькі витрати на комутацію за-
мовника. Відповідаючи на інновації, конкуренти кар-
динально змінюють свої бізнес-моделі або дивер-
сифікують їх, тоді говорять про ведення подвійної 
бізнес-моделі [6].

Отже, на основі огляду та аналізу літератур-
них джерел побудуємо класифікацію технологій 
е-комерції за сектором діяльності, характером роз-
витку, рівнем корпоративної інтеграції, типом кібер-
безпеки.

Висновки. Стрімкий розвиток інтернет-торгів-
лі диктує вітчизняним підприємствам нові вимоги. 
Саме залучення механізмів електронної комерції 
дає змогу підприємству набути конкурентних пере-
ваг. Набуті переваги дадуть змогу отримати пере-
ваги над конкурентами. Ставши лідером у сфері ви-
користання інформаційних технологій, підприємство 
зможе зайняти активну позицію у процесі реалізації 
нових бізнес-ідей і проєктів.

Для покращення умов ведення бізнесу з вико-
ристанням технологій електронної комерції потрібно 
вдосконалювати нормативно-правову базу, що сто-
сується питань взаємодії підприємств між собою, зі 
споживачами й органами державного управління. 
В Україні поширеними є такі технології електронної 
комерції, як В2В, В2С та С2С. Проте значний відсо-
ток торгових операцій покупці проводять через зару-
біжні, а не вітчизняні сайти. Це спричинено різницею 
цін, які виставляють виробники. Отже, сучасний біз-
нес без ефективного використання мережі Інтернет 
не має майбутнього.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ  
ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

THEORETICAL ASPECTS OF THE CHOICE  
OF E-COMMERCE TECHNOLOGIES
Сьогодні галузь електронної комерції є важливим фактором успішного перебування на ринку, проте 

для більшості вітчизняних організацій залишається складним явищем, яке потребує великих фінансових 
вливань. Однак поширення та стрімкий розвиток електронної комерції тісно пов’язані з глобальним по-
ширенням мережі Інтернет. Це означає, що кількість користувачів мережею Інтернет прямо пропорційно 
впливає на численність потенційних покупців у інтернет-магазинах. Вітчизняні підприємства помітно 
відстають від підприємств розвинених країн Європи та світу за ступенем використання глобального веб-
простору у своїй господарській діяльності. Це показує низький рівень фінансування сфери розвитку тех-
нологій електронної комерції, низький рівень доходів населення, а також нестабільну ситуацію в країні з 
2016 року. У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття «електронна комерція», обґрунтовано 
основні напрями її розвитку, проаналізовано тенденції її розвитку на території України, зокрема відзначено 
постійне збільшення значення електронних операцій.

Ключові слова: інтернет-магазин, вебпростір, електронна комерція, підприємницькі структури, тех-
нології е-комерції.

Сегодня отрасль электронной коммерции является важным фактором успешного пребывания на 
рынке, однако для большинства отечественных организаций остается сложным явлением, которое 
требует больших финансовых вливаний. Однако распространение и стремительное развитие элек-
тронной коммерции тесно связаны с глобальным распространением сети Интернет. Это означает, 
что количество пользователей сети Интернет прямо пропорционально влияет на численность по-
тенциальных покупателей в интернет-магазинах. Отечественные предприятия заметно отстают 
от предприятий развитых стран Европы и мира по степени использования глобального вебпростран-
ства в своей хозяйственной деятельности. Это показывает низкий уровень финансирования сферы 
развития технологий электронной коммерции, низкий уровень доходов населения, а также нестабиль-
ную ситуацию в стране с 2016 года. В статье проанализированы теоретические аспекты понятия 
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«электронная коммерция», обоснованы основные направления ее развития, проанализированы тен-
денции ее развития на территории Украины, в частности отмечено постоянное увеличение значения 
электронных операций.

Ключевые слова: интернет-магазин, вебпространство, электронная коммерция, предприниматель-
ские структуры, технологии е-коммерции.

The rapid growth of digitalization processes in all sectors of the domestic economy dictates the conditions for the 
constant growth of informatization of society, which leads to the deepening of globalization processes. The develop-
ment of communications between enterprises takes place through e-commerce technologies, so managers and top 
managers should consider this factor as a necessity in increasing the level of competitiveness. Today, worldwide, 
there is a rapid increase in the number of trade transactions concluded via the Internet, as well as sales, so busi-
nesses that do not use e-commerce technology are becoming less competitive, losing previously gained market po-
sition. The main consumers are the younger generation, which actively uses modern gadgets. In Ukraine, the use of 
e-commerce technologies is a phenomenon that is gaining momentum, and the issue of choosing e-commerce tech-
nologies is particularly acute. Studies of the scientific literature have shown that the analysis of theoretical aspects of 
the terminology that characterizes e-commerce, as well as the legal aspects that form the rules of e-business written 
a lot of scientific papers. However, in our opinion, the question of the choice of e-commerce technologies remains 
little studied. The introduction of e-commerce technologies allows the company to gain new competitive advantages, 
become a leader in the use of information technology, take an active position in the implementation of new business 
ideas and projects, but e-commerce is so unpredictable, and its analysis should be permanent and monitoring sys-
tems E-commerce requires innovation and regular improvement. To improve the business environment using e-com-
merce technologies, it is necessary to improve the regulatory framework concerning the interaction of enterprises 
with each other, with consumers and government agencies. E-commerce technologies such as B2B, B2C and C2C 
are widespread in Ukraine. However, a significant percentage of trades are conducted by buyers through foreign 
rather than domestic sites. This is due to the difference in prices set by manufacturers. Thus, modern business with-
out the effective use of the Internet has no future.

Keywords: online store, web space, e-commerce, business structures, e-commerce technologies.

Постановка проблеми. Стрімке зростання про-
цесів діджиталізації у всіх галузях вітчизняної еко-
номіки диктує умови постійного зростання інфор-
матизації суспільства, що спричиняє поглиблення 
глобалізаційних процесів. Розвиток комунікацій між 
підприємствами відбувається за допомогою тех-
нологій електронної комерції, тому керівники та 
топ-менеджері повинні розглядати цей фактор як 
необхідність під час зростання рівня конкурентоспро-
можності. Сьогодні у цілому світі відбувається стрім-
ке зростання кількості укладених торговельних угод 
через мережу Інтернет, а також збільшуються обсяги 
продажів, тому підприємства, які не використовують 
технології електронної комерції, стають менш конку-
рентоспроможними, втрачаючи раніше здобуті рин-
кові позиції. Основними споживачами стає молоде 
покоління, яке активно застосовує сучасні гаджети. 
В Україні застосування технологій електронної ко-
мерції є явищем, яке набирає стрімких обертів, а 
особливо гостро постає питання вибору технологій 
електронної комерції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд та аналіз статистичної та наукової [1–10] літе-
ратури дають змогу дійти висновку, що дослідженню 
теоретичних аспектів розвитку та формування елек-
тронної комерції приділено значну уваги. Проведені 
дослідження показали, що автори розвиток електро-
нної комерції переважно пов’язують із операціями, 
які відбуваються на регіональному та міжнародно-
му рівнях (Ю. Нанехаран, Р. Ботенг), на вітчизня-
них ринках (В. Бабенко, О. Синявська, Н. Борейко, 
Л. Гліненко, Ю. Дайновський, І. Лазнєва, М. Долгопо-
лова, Т. Орєхова, М. Дубель, О. Синявська, І. Трубін, 
Т.Ю. Кім, Р. Деккер, Х. Хей).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведені дослідження наукової 

літератури показали, що аналізу теоретичних аспек-
тів самої термінології, що характеризує електронну 
комерцією, а також правові аспекти, які формують 
правила ведення електронного бізнесу, присвячено 
багато праць. Проте залишається, на нашу думку, 
маловивченим питання вибору технологій електро-
нної комерції.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є теоретичний аналіз аспектів ви-
бору технологій електронної комерції в умовах заго-
стрення конкурентної боротьби на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізувавши наукову літературу [1–10], доходи-
мо висновку, що більшість науковців стверджує, що 
електрона комерція характеризує ділову активність 
із купівлі-продажу через мережу Інтернет, тому спро-
буємо навести деякі визначення цього поняття.

Перш за все хочемо звернути увагу на те, що 
Ю. Нанехаран характеризує електронну комерцію 
«як потужну концепцією та процес, що докорінно 
змінив течію людського життя. Електронна комер-
ція є одним із головних критеріїв революції <…>, що 
обумовлений величезними перевагами <…> елек-
тронна комерція змінила традиційний бізнес. Ці змі-
ни є основою для будь-якого рішення в економіці» 
[1]. Однак, попри усі переваги, якими володіє елек-
тронна комерція, можна знайти відчутні недоліки.  
До цих недоліків можна віднести можливість досту-
пу до комп’ютера, швидкісні характеристики мережі 
Інтернет, важкий доступ до вебсайтів в Інтернеті.  
На нашу думку, це стає основною перепоною для 
успішного розвитку підприємництва [1].

Р. Ботенг довів, що в електронній комерції «існує 
гостра відсутність теоретичних рамок та емпірич-
них доказів, щоб зрозуміти, як компанії орієнтують 
ресурси на створення можливостей е-комерції та 
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досягнення її переваг у межах своїх національних 
обмежень» [2]. Р. Ботенг у дослідженнях використо-
вував ресурсний підхід, за допомогою якого довів по-
зитивний вплив використання електронної комерції 
на фінансовий розвиток підприємств і визначив такі 
економіко-управлінські ефекти:

– протистояти національним обмеженням або 
обходити їх завдяки е-комерції;

– знижувати вартість ресурсів шляхом економії 
часу й витрат на комунікації.

Важливим добутком цього автора є те, що він 
запропонував циклічну модель розвитку підприєм-
ства, яка орієнтована на електронну комерцію, що 
зосереджується на цільовій орієнтації на ресурси.  
Це привело до появи нових уявлень про розвиток 
електронної комерції, які мають на меті створити сут-
тєві переваги для підприємства над конкурентами.

На думку В. Бабенка та О. Синявської, однією з 
пріоритетних змін для підприємництва є запрова-
дження електронної комерції. Запровадження техно-
логій електронної комерції стане для підприємства 
поштовхом, щоб отримати конкурентні переваги, 
які забезпечують отримання лідируючих позицій 
у сфері використання інформаційних технологій.  
Наведені автори стверджують, що «аналіз сучасного 
стану розвитку електронної комерції у світі та Україні 
дасть змогу виявити основні тенденції в цій галузі, 
перспективи розвитку та загрози, які виникають між 
всіма учасниками відносин цієї сфери. Той вплив, 
який здійснює е-комерція на національне господар-
ство країни загалом, поширюється також на окремі 
суб’єкти господарювання» [3]. Отже, електронна ко-
мерція є нестабільною величиною, її аналіз має бути 
перманентним, а системи моніторингу е-комерції 
вимагають інновацій і регулярного удосконалення. 
В Україні набувають поширення такі види технологій 
електронної комерції, як В2В, В2С та С2С. Якщо про-
аналізувати ринок електронної комерції, то можна 
побачити, що значна частка торгових операцій від-
бувається через зарубіжні сайти, і це пояснюється 
наявністю великої різниці між цінами.

Проаналізувавши наукові дослідження Н. Борей-
ка, відзначаємо, що «розвиток е-комерції <…> тіс-
но пов’язаний з поширенням мережі Інтернет, адже 
кількість інтернет-користувачів прямо пропорційно 
впливає на кількість потенційних покупців у інтер-
нет-магазинах. Незважаючи на стрімке збільшення 
кількості вітчизняних інтернет-користувачів, а також 
підвищення рейтингу України за індексом мережевої 
готовності, доступність Інтернету для населення за-
лишається незадовільною» [4]. Отже, підприємства 
України помітно відстають від економічно розвине-
них країн світу за ступенем інтегрованості до гло-
бального вебпростору.

І. Лазнєва та М. Долгополова визначили, що 
електронна торгівля – це важливий чинник, який 
впливає на інноваційний розвиток підприємства. 
Автори висвітлили явище масового поширення тех-
нологій е-комерції з позиції причинно-наслідкових 
зв’язків у системі розвитку інформаційної економіки 
України. Проаналізувавши сучасний стан і перспек-
тиви розвитку сектору інформаційно-комунікаційних 
технологій та ринку е-комерції, а також виділивши 

проблеми, з якими стикаються інтернет-магазини, 
автори виокремили категорії продуктів, які реалізу-
ються лідерами інтернет-торгівлі в Україні, а також 
надали рекомендації щодо стимулювання розвитку 
технологій е-комерції України шляхом автоматизації 
бізнес-процесів [6].

Так, Т. Орєхова та М. Дубель вважають, що у 
сфері електронної комерції Україна «випередила 
значну кількість більш розвинених країн. Е-комерція 
продовжує демонструвати зростання показників, 
а компанії все більше схиляються до необхідності 
здійснення продажів online. Значною мірою цьому 
сприяє <…> можливість <…> укладати договори за 
допомогою електронних листів, оформляти первинні 
документи в електронній формі і встановлювати од-
накові ціни для готівкових та безготівкових способів 
оплати товару» [7]. У продовження висновків попере-
дніх авторів слід навести цитату О. Синявської, яка 
виявила, що «кожного року від 30% до 70% бізнесу 
всіх країн (незалежно від рівня їх розвитку) перехо-
дить в онлайн-середовище. Особливо це стосуєть-
ся суб’єктів господарювання, які здійснюють торгову  
діяльність» [8].

Висновки. Запровадження технологій електро-
нної комерції дає змогу підприємству отримувати 
нові конкурентні переваги, ставати лідером у сфері 
використання інформаційних технологій, займати ак-
тивну позицію у процесі реалізації нових бізнес-ідей 
і проєктів, проте електронна комерція є вкрай непе-
редбачуваною величиною, її аналіз має бути перма-
нентним, а системи моніторингу електронної комер-
ції вимагають інновацій і регулярного удосконалення.

Для покращення умов ведення бізнесу з вико-
ристанням технологій електронної комерції потрібно 
удосконалювати нормативно-правову базу, що сто-
сується питань взаємодії підприємств між собою, із 
споживачами та органами державного управління. 
В Україні поширеними є такі технології електронної 
комерції, як В2В, В2С та С2С. Проте значний відсо-
ток торгових операцій покупці проводять через зару-
біжні, а не вітчизняні сайти. Це спричинено різницею 
цін, які виставляють виробники. Отже, сучасний біз-
нес без ефективного використання мережі Інтернет 
не має майбутнього.
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORY  
IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES  
BY THE EXAMPLE OF ENTERPRISES  
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
У статті розглянуто еволюцію розвитку управлінської думки, систему знань про менеджмент. Про-

аналізовано найефективніші методики управління змінами з точки зору стратегічного та оперативного 
управління організаційним розвитком, а також причини нереалізованості стратегій в минулому та систе-
матизовано умови впровадження стратегій розвитку сьогодні. Виокремлено оптимальні теорії залежно 
від рівня виникнення загроз процесу організаційних змін. Визначено етапи запровадження змін, розглянуто 
прикладні інструменти їх запровадження та умови раціонального застосування під час трансформації 
на прикладі будівельних підприємств. Закладено теоретичне підґрунтя для формування вдосконаленої 
організаційно-інституціональної платформи економічного управління процесами діяльності будівельного 
підприємства за допомогою механізмів резонансного управління в умовах розвитку світової економіки.

Ключові слова: трансформація управлінської системи, стратегія розвитку, опір змінам, управління 
будівельним підприємством, стратегія підприємства.

В статье рассмотрены эволюция развития управленческой мысли, система знаний о менеджменте. 
Проанализированы наиболее эффективные методики управления изменениями с точки зрения страте-
гического и оперативного управления организационным развитием, а также причины нереализованности 
стратегий в прошлом и систематизированы условия успешного внедрения стратегий развития сегод-
ня. Выделены оптимальные теории в зависимости от уровня возникновения угроз процессу организаци-
онных изменений. Определены этапы внедрения изменений, рассмотрены прикладные инструменты их 
внедрения и условия рационального применения при трансформации на примере строительных предпри-
ятий. Заложена теоретическая основа для формирования усовершенствованной организационно-инсти-
туциональной платформы экономического управления процессами деятельности строительного пред-
приятия с помощью механизмов резонансного управления в условиях развития мировой экономики.

Ключевые слова: трансформация управленческой системы, стратегия развития, сопротивление из-
менениям, управление строительным предприятием, стратегия предприятия.

The article discusses the evolution of the development of management thought, the system of knowledge about 
management, experience about which has been accumulated sequentially. Until the middle of the twentieth century, 
management science developed from several relatively independent directions at once, each of which focused on 
various aspects of management. Given the definition of strategy as a model of interaction of all resources, allow-
ing the organization the best way to fulfill its mission and achieve sustainable competitive advantages, the author 
analyzed the most effective methods of change management from the point of view of strategic and operational 
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management of organizational development. The reasons for the failure to implement strategies in the past are 
analyzed and the reasons for the need to develop and implement development strategies today are systematized. 
Not a single large or even medium-sized organization will be able to exist long enough without looking into the future 
and without systematically preparing for changes that will allow them, at least, to stay on the market, and as a maxi-
mum, to break out into leaders. Among the existing concepts and methods of management, the optimal theories are 
highlighted depending on the level of threats to the process of organizational change. The stages of the introduction 
of configurations are determined as a sequence of stages: preparation – implementation – implementation. Also, 
the applied tools for the implementation of strategic changes are considered and the conditions for their rational use 
during transformation are determined on the example of construction enterprises. The expediency of orienting the 
change management system of the situational and systemic approach in the analysis of the external environment 
and the use of synergetic effects in their complex (combined) use using the theory of strategies has been proved.  
A theoretical basis has been laid for the formation of an improved organizational and institutional platform for eco-
nomic management of the processes of a construction enterprise using the mechanisms of resonant management 
in the context of the development of the world economy along a trajectory that takes into account the points and 
periods of key changes.

Keywords: transformation of the management system, development strategy, resistance to change, manage-
ment of a construction company, enterprise strategy.

Постановка проблеми. Будь-який сучасний ви-
робничий менеджмент поєднує поточний раціона-
лізм оперативного управління зі стратегією постій-
ного оновлення. Однак класичні теорії, що існують 
понад сотню років, потребують не тільки адаптацій-
них трансформацій до потреб сучасності. Сприй-
няття будь-якої організації як відкритої системи, що 
взаємодіє в умовах внутрішнього й зовнішнього се-
редовищ і потребує корегування системи управління 
на різних рівнях планування діяльності виробництва, 
змушує шукати новації в запровадженні не тіль-
ки сучасних технологій, матеріалів, але й стратегій  
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
стосування системного підходу тісно пов’язане з ви-
користанням загальної теорії систем до ухвалення 
управлінських рішень. Величезний внесок у цей нау-
ковий напрям зробили такі вчені, як Дж. Лорш, П. Ло-
уренс, А. Арменакіс, І. Ансофф, М. Бір [1; 2]. Основні 
теоретичні концепції організації виробництва визна-
чено у роботах Ф. Тейлора. Серед сучасних науков-
ців у царині управління змінами слід відзначити та-
ких, як С.Г. Турчіна, О.В. Мілінчук, М. Галлі, П. Лотіч 
[3–5].

Формування цілей статті (постановка завдан-
ня). У зв’язку із сучасними вимогами впровадження 
принципів сталого розвитку в усі сфери людської ді-
яльності, наближенням нового періоду збігу циклів і, 
як наслідок, спадом виробництва на тлі зростання 

темпів модернізації виробничих технологій скоро-
чення життєвих циклів інноваційних продуктів ма-
сового вжитку приводить до дисонансу в оцінюванні 
діяльності підприємства та суттєво ускладнює роз-
роблення стратегічних планів розвитку організації. 
З одного боку, здатність виробничої системи гнучко 
сприймати модернізаційні перетворення, стрімко 
змінювати технології та адаптуватись до нових умов 
є безперечним позитивним показником діяльності, 
але з іншого боку, така ж стрімка зміна зовнішнього 
середовища, на яке реагує внутрішнє середовище 
організації, вимагає моментальної зміни стратегії 
управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спільним для всіх ранніх теорій менеджменту було 
те, що кожна з них пропонувала свій єдиний «ре-
цепт» підвищення ефективності управління. Не 
можна стверджувати, що вони були помилковими, 
оскільки зробили колосальний внесок у розвиток ме-
неджменту як галузі знань. З іншого боку, будь-яка з 
наведених далі теорій розглядає організацію лише 
під одним кутом зору, начебто це лише одна проєкція 
об’ємної фігури [6]. Орієнтовні часові проміжки пану-
вання тієї чи іншої наукової школи наведені на рис. 1.

Наприкінці 1961 року Гарольд Кунц опублікував 
статтю, де охарактеризував наявний тоді спектр під-
ходів до вивчення менеджменту як «джунглі теорій 
менеджменту». Він дійшов висновку, що наявні ідеї 
є наслідком спроб кожної школи, кожного напряму 

Рис. 1. Еволюція управлінської думки у ХХ ст.
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створити досконалу теорію менеджменту, а цим іде-
ям не вистачає системності.

Зазначені недоліки ранніх теорій менеджменту 
певною мірою долаються розвиненими трохи пізніше 
інтегрованими підходами до управління, а саме про-
цесним, системним, ситуативним (або ситуаційним).

Водночас процесний підхід до управління склада-
ється з цілей, законів, принципів, методів і функцій, 
технологій управління та практики управлінської ді-
яльності. Основним завданням системи управління 
організації за такого підходу є формування профе-
сійної управлінської діяльності, оскільки діяльність із 
виконання функцій – це процес, що вимагає певних 
витрат ресурсів та часу. Саме процесний підхід до 
менеджменту дав змогу побачити взаємозв’язок та 
взаємозалежність функцій управління, коли існує 
рекомендована послідовність виконання основних 
функцій управління. Якість виконання попереднього 
етапу – це необхідна умова забезпечення якості ви-
конання наступного етапу (функції). В цьому полягає 
взаємозалежність функцій. Однак в організації про-
тікає безліч процесів. М. Портер пропонує класифі-
кацію процесів, що базуються на їх ролі у створенні 
додаткових цінностей. Основна портерівська ідея 
полягає в тому, що кожен процес щодо попереднього 
має здійснювати додатковий внесок у цінність кінце-
вого продукту.

Відповідно до цього критерія всі процеси поді-
ляються на три групи, такі як основні, допоміжні та 
управлінські (рис. 2). За такої схеми координація ви-
конується за рахунок сполучних процесів, тобто про-
цесів комунікації та прийняття рішень.

Всі ці процеси взаємопов’язані та утворюють єди-
ну систему.

Дослідження управління як процесу привело 
до поширення системних методів аналізу. Отже, у 

60–70-ті роки системний підхід стає універсальною 
ідеологією менеджменту, а системний аналіз – за-
гальновизнаним інструментарієм. Застосування сис-
темного підходу тісно пов’язане з використанням 
загальної теорії систем до ухвалення управлінських 
рішень. Величезний внесок у цей науковий на-
прям зробили такі вчені, як Дж. Лорш, П. Лоуренс, 
Е.Г. Юдін. Застосування теорії систем управління 
дало змогу керівникам побачити організацію як єди-
не ціле, що складається з різних частин, які мають 
різночасові динаміки.

Методологія системності допомогла інтегрувати 
внесок усіх шкіл, що в різні часи домінували в тео-
рії та практиці управління, не протиставляючи, а 
об’єднуючи найкраще. Підприємство за цього під-
ходу розглядається як сукупність взаємопов’язаних 
елементів (підсистем, наприклад, підсистеми управ-
ління персоналом, підсистеми комунікацій, організа-
ційної структури, функцій, процесів, методів). Осно-
вна ідея системної теорії полягає в тому, що будь-яке 
рішення чи дія має наслідки для всієї системи.

Системний підхід до управління дає змогу уник-
нути ситуації, коли ухвалене рішення в одній царині 
перетворюється на проблему для іншої, коли, на-
приклад, зміна стратегії підприємства до більшої 
клієнтоорієнтованості входить у конфлікт із систе-
мою винагород співробітників, заточеної на норми 
виробітку або чітке та своєчасне виконання стан-
дартизованих функцій. За системного підходу осно-
вне завдання менеджера полягає в забезпеченні 
взаємодії всіх взаємозалежних частин організації, 
щоб досягти поставлених перед нею цілей. Якщо 
приймається будь-яке рішення про дію щодо одно-
го елементу (підсистеми) в організації, то всі інші 
елементи (підсистеми) також відчувають вплив тією 
чи іншою мірою.

Рис. 2. Поділ процесів за критеріями черговості та відповідальності
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З часом зі зростанням різноманіття зв’язків ор-
ганізації із зовнішнім середовищем акцент перено-
сився на виявлення та опис нерозривного зв’язку 
із зовнішнім світом. В результаті цього у 70-х роках 
XX ст. сформувалися риси моделі організації як від-
критої системи, на яку впливають і сили конкурен-
ції, і державна політика, і ставлення до організації 
суспільства загалом, і навіть міжнародна політика.  
На рис. 3. представлено схему організації як відкри-
тої системи. Введеними ресурсами будь-якої фірми 
будуть сировина, людські ресурси, капітал, техноло-
гія, інформація. В контексті підприємств будівельної 
галузі ними, наприклад, є конструкції, матеріали, ви-
роби, чисельно-кваліфікаційні одиниці виконавців, 
матеріально-технічні бази.

В процесі перетворення ці ресурси стають гото-
вими товарами чи послугами, які розподіляються у 
середовищі [7].

Таким чином, значення системного підходу поля-
гає в тому, що менеджери можуть простіше узгоджу-
вати свою конкретну роботу з роботою організації 
загалом, якщо вони розуміють бізнес як цілісну сис-
тему, що складається з безлічі окремих елементів і 
зв’язків, та ідентифікують свою роль у ній як об’єктів 
комунікативно-керуючої ланки.

Проте слід зазначити, що системний підхід до 
управління не дає відповіді на питання про те, чому 
підприємства, подібні за устроєм і в одному і тому ж 
зовнішньому середовищі, можуть функціонувати по-
різному, бути успішними або неуспішними.

Цю проблему намагається вирішити ситуаційний 
підхід. Ситуаційний підхід концентрується на ситуа-

ційних відмінностях між підприємствами та всереди-
ні самих підприємств, намагається визначити значні 
змінні ситуації та їх вплив на ефективність діяль-
ності підприємства. Послідовниками ситуаційного 
підходу були сформульовані такі внутрішньо орга-
нізаційні змінні, як цілі, структура, ресурси, культура  
організації [7].

Ситуаційний підхід, на відміну від процесного та 
системного, частіше використовують у нестандарт-
них випадках, у ситуаціях невизначеності, які потре-
бують несподіваного нестандартного реагування на 
виклики довкілля. Якщо розглядати підприємства 
будівельної галузі, зокрема будівельний майданчик, 
то саме тут якомога яскравіше можна продемонстру-
вати принципи роботи ситуаційного підходу. Такий 
підхід вимагає від менеджерів розвитку особливих 
якостей, таких як гнучкість, передбачення, вміння 
приймати рішення у нестандартних ситуаціях, бути 
оригінальними та креативними щодо пошуку засобів 
та інструментів досягнення цілей [8].

Якщо розглянути модель організації як відкритої 
системи (рис. 3), то, крім внутрішніх процесів пере-
творення, особливий вплив на організацію та її роз-
виток буде здійснювати зовнішнє середовище.

Загалом усе зовнішнє середовище можна охарак-
теризувати таким чином:

– існує взаємозв’язок між факторами середови-
ща чи сила впливу, з якою зміна одного фактору ді-
ятиме на інші;

– середовище представлено великою кількістю 
різноманітних факторів, які впливають на організа-
цію, що свідчить про його складність;

Рис. 3. Організація як відкрита система
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– середовище характеризується високим ступе-
нем мінливості чи рухливості;

– велика кількість факторів та їх мінливість при-
водять до того, що втрачається точність інформації 
про процеси, які відбуваються в середовищі, і, як на-
слідок, підвищується невизначеність середовища та 
ускладняється процес прийняття рішень.

Які ж найбільш суттєві внутрішні змінні організа-
ції впливають на її функціонування? Загалом уся ор-
ганізація складається з кількох рівнів управління та 
різних підрозділів, пов’язаних між собою. Усі підроз-
діли організації можна зарахувати до тих чи інших 
функціональних галузей.

За визначенням М. Мескона, М. Альберта та 
Ф. Хедоурі, основні внутрішні змінні організації – це 
цілі, структура, завдання, технологія та люди (пер-
сонал організації) [9]. Ця думка є розвитком відо-
мого «алмазу» Гарольда Лівітта, який виділив чо-
тири «внутрішні» змінні організації, такі як завдання  
(місія), структура, технологія та індивіди. Дослідник 
наголошував на значенні кожного елементу та наяв-
них між ними взаємозв’язках, адже зміна в одному з 
них веде до трансформації інших.

У 60–70-х роках менеджери та науковці усвідоми-
ли суттєвість впливу вибраної підприємством стра-
тегії на його успішність чи неуспішність. Тоді почали 
з’являтись школи стратегічного менеджменту [2; 10], 
такі як школа моделювання (дизайну) («Керівни-
цтво в адмініструванні» (Ф. Селзнік), «Стратегія та 
структура» (А. Чандлер)); школа стратегічного пла-
нування – («Корпоративна стратегія» (І. Ансофф),  
«Планування для вищого керівництва» (Дж. Стей-
нер)); школа ринкового позиціонування; школа під-
приємництва (Й. Шумпетер, О. Коул, Г. Мінцберг).

Основна думка шкіл стратегічного менеджмент 
полягає в тому, що здебільшого стратегії виникають 
тоді, коли люди приходять до вивчення ситуації, яка 
складається навколо організації, вивчення здібнос-
тей організації і потенційних можливостей впоратися 
з нею і, зрештою, до якогось плану [11].

Висновки. Одним із варіантів стратегічного ме-
неджменту як реакції на «подразники» внутрішнього 
та зовнішнього середовищ є ситуативне управління, 
що змінює стратегію на мікрорівні задля покращення 
загального функціонування організації на мезо- та 
макрорівнях. Автором пропонується розроблення 
науково-методичного комплексу, який дав би змогу 
використовувати властивості циклічності управлін-
ських, виробничих, організаційних та економічних 
процесів у функціональних галузях діяльності на 
прикладі будівельного підприємства для найбільш 
повного використання конкурентного потенціалу за-
для максимізації результатів господарської діяльнос-
ті за одночасного збереження певного рівня стабіль-
ності та економічної безпеки.

Цьому комплексу надано назву «резонансно-ком-
пенсаційне управління» [12].

Резонансним управлінням вважатиметься комп-
лекс методів прийняття управлінських рішень, про-
гнозування, планування та оперативного управління 
у різних функціональних видах діяльності будівель-
ної організації, які спрямовані на найбільш ефек-
тивне використання як довготривалих тенденцій на 

ринку, так і тимчасових трендів для максимізації еко-
номічного ефекту від наявної ресурсної бази підпри-
ємства та інших видів конкурентного потенціалу.

Компенсаційне управління – це, на думку автора, 
система методів класифікації, формування, плану-
вання та розподілу різних видів резервів підприєм-
ства задля збереження фінансової та конкурентної 
його стабільності, в тому числі під час використання 
елементів резонансного управління. Синергетичне 
поєднання цих комплексів має забезпечити сталу 
адаптивність та конкурентоспроможність підпри-
ємства, максимізацію економічних результатів ді-
яльності разом із забезпеченням достатнього рівня 
фінансової стабільності та економічної безпеки в 
процесі високоактивних динамічних дій підприєм-
ства в ринковому швидкозмінному середовищі.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ  
НА ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS  
ON THE BASIS OF SMART SPECIALIZATION
У статті досліджено поняття «конкурентоспроможності регіону» та «смарт-спеціалізації». Обґрун-

тована актуальність дослідження смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентного розви-
тку регіонів. Зроблено аналіз публікацій обраної тематики. Розглянуто особливості концепції «смарт-
спеціалізації» регіону. Узагальнено передумови смарт-спеціалізації. Досліджено регіональні стратегії 
розвитку українських регіонів, виокремлено стратегії, що відповідають концепції «смарт-спеціалізації». 
Проаналізовано інноваційну активність Івано-Франківської області в порівнянні з сусідніми регіона-
ми (Львівською та Тернопільською), як пріоритетний стратегічний напрям реалізації концепції смарт-
спеціалізації. Проаналізовано стратегію розвитку Івано-Франківської області на відповідність основним 
критеріям смарт-спеціалізації. Досліджено конкурентні переваги регіону, що формуються на засадах 
смарт-спеціалізації. 

Ключові слова: смарт-спеціалізація, влада, бізнес, наука, конкурентоспроможність, розвиток регіонів. 
конкурентоспроможність регіону, конкурентний розвиток.

В статье исследованы понятия «конкурентоспособности региона» и «смарт-специализация».  
Обоснована актуальность исследования смарт-специализации в контексте обеспечения конкурентно-
го развития регионов. Произведен анализ публикаций выбранной тематики. Рассмотрены особенности 
концепции «смарт-специализации» региона. Обобщены предпосылки смарт-специализации. Исследованы 
региональные стратегии развития украинских регионов, выделены стратегии, соответствующие кон-
цепции «смарт-специализации». Проанализирована инновационная активность Ивано-Франковской обла-
сти по сравнению с соседними регионами (Львовской и Тернопольской), как приоритетное стратегиче-
ское направление реализации концепции смарт-специализации. Проанализирована стратегия развития 
Ивано-Франковской области на соответствие основным критериям смарт-специализации. Исследованы 
конкурентные преимущества региона, формируемые на основе смарт-специализации.

Ключевые слова: смарт-специализация, власть, бизнес, наука, конкурентоспособность, развитие 
регионов. конкурентоспособность региона; конкурентное развитие.
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The article examines the concept of "competitiveness of the region" and "smart specialization". The relevance of 
the study of smart specialization in the context of ensuring the competitive development of regions is substantiated. 
The analysis of publications on the chosen subject is made. Features of the concept of "smart specialization" of the 
region are considered. The preconditions of smart specialization are generalized. The regional strategies of devel-
opment of the Ukrainian regions are investigated, the strategies corresponding to the concept of "smart specializa-
tion" are singled out. The innovative activity of Ivano-Frankivsk region in comparison with the neighboring regions  
(Lviv and Ternopil) is analyzed as a priority strategic direction of the concept of smart specialization. The develop-
ment strategy of Ivano-Frankivsk region for compliance with the main criteria of smart specialization is analyzed.  
The competitive advantages of the region, which are formed on the basis of smart specialization, are studied.

Keywords: smart specialization, power, business, science, competitiveness, regional development. competitive-
ness of the region, competitive development.

Постановка проблеми. В конкурентному се-
редовищі успіху досягають ті регіони, які володіють 
інноваційними галузями, є креативними і прагнуть 
до постійного розвитку. Досягненню цієї мети спри-
яє концепція «смарт-спеціалізація» (S3), (від англ 
Smart Specialisation Strategy) – сучасна політика 
інноваційного регіонального розвитку, ініційована  
Європейським Союзом з метою сприяння економіч-
ного зростання в регіонах через краще розкриття 
його потенціалу. Однак, в Україні практика реалізації 
даної концепції для стимулювання розвитку регіонів 
перебуває на етапі становлення, що значно сповіль-
нює їх конкурентний розвиток, стримує процес ефек-
тивного використання ресурсів на засадах сталого 
розвитку, не дозволяє у повній мірі реалізувати по-
тенціал розвитку інноваційних галузей. Таким чином, 
смарт-спеціалізація є сучасним напрямком розвитку 
регіонів в Україні, що дозволяє сфокусуватися на тих 
конкурентних перевагах, які є характерними для кож-
ного регіону, з пріоритетним фокусуванням на інно-
ваційних сферах, що здатні забезпечити динамічний 
розвиток та зацікавленість потенційних інвесторів. 
Відтак досліджуване питання є актуальним і на часі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
значимо, що дослідженням питання конкурентоспро-
можності займалися такі вітчизняні та зарубіжні на-
уковці як І.В. Сіменко, Т.Д. Косова, Л.В. Балабанова, 
В.В. Холод, І.В. Балабанова, О.В. Войчак, В. Я. Кар-
даш, Б. Шлюсарчик, М. Портер, Б. Карлофф та інші. 
Широкий спектр визначень та трактувань поняття 
конкурентоспроможності у наукових джерелах дає 
усебічну характеристику поняття «конкурентоспро-
можність», тому розглянемо окремі з них. На думку 
М. Портера, конкурентоспроможність – це «власти-
вість товару, послуги, суб'єкта ринкових відносин 
виступати на ринку нарівні з присутніми там ана-
логічними товарами, послугами чи конкуруючими 
суб'єктами ринкових відносин». В джерелі [9] конку-
рентоздатність, розглядається як, «ступінь реально-
го чи потенційного задоволення ним певної потреби 
у порівнянні з аналогічними об'єктами, представ-
леними на даному ринку. Маренич А. та Астахова 
І. вважають, що конкурентоспроможність слід роз-
глядати як «комплексну характеристику діяльності 
підприємства, яка ґрунтується на аналізі виробничо-
господарської діяльності, дає змогу визначити «силь-
ні сторони» підприємства у конкурентній боротьбі і 
знайти переваги над конкурентами [11]. Б. Карлофф 
розглядає конкурентоспроможність як «здатність за-
безпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим 
підприємством» [12].

Разом з тим, поняття «конкурентоспроможність 
регіону» має свою характерну особливість. Дослі-
дженням поняття «конкурентоспроможність регіону» 
займались такі науковці, як Н.Б. Ярошевич, З.В. Ге-
расимчук, Л.Л. Ковальська, М. Портер, М.В. Виноку-
рова, а також Український центр економічних і полі-
тичних досліджень імені Олександра Разумкова та 
інші. Зокрема, М. Портер розглядає дане поняття як 
«продуктивність використання регіональних продук-
тів, і в першу чергу, робочої сили та капіталу, порів-
няно з іншими регіонами, яка реалізується у вели-
чині валового регіонального продукту (ВРП) на душу 
населення, а також в його динаміці» [13]. В свою чер-
гу, Н.Б. Ярошевич вважає, що конкурентоспромож-
ність регіону – це комплексне поняття, яке «включає 
в себе не тільки певний рівень розвитку окремих 
підприємств, галузей чи виробничо-господарських 
комплексів (кластерів), але й конкурентопридатність 
ресурсів, досягнення певного рівня соціальних стан-
дартів життя населення та досягнення певного рів-
ня збалансованості територіального розвитку» [14]. 
В той же час, автори джерела [1], розуміють дане 
поняття як «спроможність протягом тривалого часу 
на основі, насамперед, власних, а також залучених 
можливостей продукувати товари та послуги для 
регіонального, національного і зовнішнього ринків, 
забезпечуючи водночас стабільність і зростання ре-
альних доходів власних жителів».

Поряд з вивченням думок науковців щодо ви-
значення понять «конкурентоспроможність» та 
«конкурентоспроможність регіонів», також доціль-
но звернути увагу на думку вчених щодо поняття 
«смарт-спеціалізація». Згідно з нормативами ЄС, 
смарт-спеціалізація є «підхідом Європейського Со-
юзу до виявлення унікальних функцій і активів кож-
ної країни і регіону, підкреслення конкурентних пе-
реваг промисловості кожного регіону і зосередження 
уваги регіональних партнерів на баченні майбутніх  
досягнень» [2].

Ряд авторів активно вивчають та мають своє ба-
чення щодо поняття «смарт-спеціалізація», зокрема, 
О. Яцюк [3] вважає, що це «інноваційний інструмент 
Євросоюзу для розбудови регіональної спроможнос-
ті завдяки двом ключовим підходам, зокрема, ураху-
ванню місцевих умов та економіці знань». Одотюк І. 
розуміє смарт-спеціалізацію як «стратегічний підхід 
до економічного розвитку через цільову підтримку 
досліджень та інновацій, що включає в себе процес 
розробки концепції, визначення конкурентної пере-
ваги, встановлення стратегічних пріоритетів і вико-
ристання розумної політики для максимізації потен-
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ціалу розвитку на основі знань будь-якого регіону, 
сильного або слабкого, високотехнологічного або 
низькотехнологічного» [4].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри розгляд та вивчення понять 
«конкурентоспроможність», «конкурентоспромож-
ність регіону» та «смарт-спеціалізації» не приділено 
уваги дослідженню їх зв’язку та взаємозалежності. 
На нашу думку, їх комплексний розгляд сприятиме 
розширенню та формуванню конкурентних пере-
ваг українських регіонів із урахування переваг їх 
соціального, економічного та екологічного станів та  
унікальності.

Формулювання цілей статті. Виходячи із викла-
деного вище, метою статті є дослідження та об-
ґрунтування значення смарт-спеціалізації для кон-
курентного розвитку регіону. Для досягнення мети 
передбачено вирішення таких завдань: дослідити 
формування конкурентних переваг регіону; визна-
чити зміст смарт-спеціалізації як інструменту до-
сягнення конкурентних переваг; дослідити пере-
думови смарт-спеціалізації; обґрунтувати вплив 
смарт-спеціалізації на формування конкурентних 
переваг регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки поняття розвитку розглядається систем-
но і комплексно, то майбутній розвиток суспільств, 
економік, галузей, організацій не можливий без роз-
витку окремих територій. Гармонізувати потреби і 
можливості розвитку регіонів відповідно до сучасних 
викликів можливо з допомогою реалізації концепції 
смарт-спеціалізації, що є важливим орієнтиром у 
сфері конкурентного розвитку регіонів.

Кожен регіон є унікальним, з власними резерва-
ми ресурсів, що створює цю унікальність та формує 
конкурентну перевагу регіону, яка є необхідною пе-
редумовою для його конкурентного розвитку. Конку-
рентні переваги регіону − це фактори-стимулятори, 
вплив яких більший, або фактори- дестимулятори, 
вплив яких менший за значення аналогічних фак-
торів інших регіонів [5]. Смарт-спеціалізація, яка 
виділяє ці переваги через критерій інноваційних та 
прогресивних для певного регіону ресурсів та видів 
діяльності, дозволяє підкреслити ці унікальні пере-
ваги та конкурувати в такому середовищі. Звідси, 
виділимо основні напрями дослідження концепції 
смарт-спеціалізації для досягнення конкурентоспро-
можності регіону: 

1. Визначення конкурентних переваг регіону для 
дослідження економічно-соціальних умов та стану 
розвитку регіону як передумови смарт спеціалізації. 

2. Дослідження взаємозв’язку та співпраці між 
представниками бізнес-середовища та регіональної 
влади.

3. Характеристика стратегії розвитку інновацій-
ного потенціалу регіону. 

4. Застосування передового зарубіжного досвіду 
смарт спеціалізації для зміцнення регіональної кон-
курентоспроможності.

Слід зазначити, що особливістю застосування 
інструменту смарт-спеціалізації для конкурентного 
розвитку регіону є створення передумов для фор-
мування чи посилення його інвестиційної привабли-

вості на основі виділення та підтримки пріоритет-
них галузей на видів діяльності, які потребують для 
розвитку залучення інвестицій̆. Важливою умовою 
успішності смарт-спеціалізації є зосередження уваги 
на конкурентних перевагах регіонів та реалістичних 
потенціалах зростання, підтримуваних підприєм-
ницькою активністю, творчою ініціативою та унікаль-
ними ресурсами. При цьому визначення пріорите-
тів має супроводжуватись не процесом управління 
зверху-вниз, а базуватись на процесі комплексного 
залучення зацікавлених сторін, який зосереджується 
на «підприємницькому пошуку», базується на інтер-
активних заходах виділення конкурентних сил через 
взаємодію приватного сектору як рушійної підпри-
ємницької сили, влади через повноваження інфор-
маційного супроводу та створення умов для розви-
тку підприємницької ініціативи і науки як генератора 
інноваційного потенціалу реалізації концепції смарт 
спеціалізації.

Досвід смарт-спеціалізації у європейських кра-
їнах, що націлена на конкурентний розвиток, має 
пріоритетність до інновацій, підтримує технологічні, 
а також практично-орієнтовані соціальні інновації, 
визначає необхідною умовою її реалізації наявність 
відповідної стратегії. Це дозволяє кожному регіону 
формувати політику смарт спеціалізації відповід-
но до його унікальних соціально-економічних умов, 
створити надійну систему моніторингу та оцінки, а 
також механізми перегляду для оновлення страте-
гічного плану розвитку. 

В Україні вже є досвід стратегічного планування 
розвитку регіонів із урахуванням концепції смарт 
спеціалізації. Контент-наліз затверджених облас-
ними радами стратегій розвитку регіону (табл. 1) 
засвідчив, що більшість з них розроблено відпо-
відно до чинного нормативного забезпечення, ме-
тодичних вказівок Мінрегіону та рекомендацій JRC 
(The Joint Research Centre) при визначенні смарт-
спеціалізації розвитку області, хоча у змісті стратегії 
окремих регіонів важко визначити врахування у ній 
критерії смарт-спеціалізації (наприклад, Вінниць-
ка, Донецька, Чернівецька області). Важливо і те, 
що при визначенні спеціалізації регіону більшість 
областей України орієнтувалася на «традиційну 
спеціалізацію», що в принципі і не дивує, позаяк і 
країни ЄС свої перші інноваційні стратегії планували  
аналогічно [10].

Отже, аналізуючи табл. 1 зазначимо, що смарт-
стратегія наявна в 19 регіонах України (76%), що є 
перспективним показником на шляху до імплемен-
тації концепції смарт спеціалізації для розвитку кон-
курентоспроможності регіонів. Однак зазначимо, що 
смарт-стратегія 14 регіонів (56%) в більшій мірі від-
повідає принципам традиційної стратегії регіонів, ніж 
смарт-підходу.

Для вивчення передумов смарт-спеціалізації у 
контексті дослідження конкурентоспроможності ре-
гіону розглянемо Стратегію розвитку Івано-Франків-
ського регіону до 2027 року. Відповідно до першо-
го етапу реалізації концепції смарт-спеціалізації, 
робочою групою за участю науковців проведено 
аналіз особливостей території та її інноваційного 
потенціалу. Серед галузей, які мають унікальний 
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інноваційний потенціал для регіону виокремлено 
виробництво основної хімічної продукції, добрив і 
азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в 
первинних формах; виробництво цементу, вапна та 
гіпсових сумішей; виробництво електродвигунів, ге-
нераторів, трансформаторів, електророзподільчої 
та контрольної апаратури; виробництво машин і 
устаткування загального призначення; виробництво 
ігор та іграшок; забір, очищення та постачання води 
тощо [15]. 

Таблиця 1 
Регіональні смарт-стратегії розвитку  

до 2027 року
Регіон/область 

(станом на 
травень 2020 р.)

Наявність 
смарт- 

стратегії
Відповідність 

смарт-стратегії

“традиційній 
стратегії”
Вінницька +
Волинська + +
Дніпропетровська
Донецька +
Житомирська + +
Закарпатська + +
Запорізька + +
Івано-франківська + +
Київська + +
Кіровоградська
Луганська + +
Львівська + +
Миколаївська
Одеська +
Полтавська + +
Рівненська + +
Сумська
Тернопільська
Харківська + +
Херсонська + +
Хмельницька + +
Черкаська
Чернівецька +
Чернігівська + +
м. Київ до 2025 року

Джерело: [10]

Однак в процесі розробки стратегії смарт-
спеціалізації не дотримано важливої її складової, а 
саме синергії бізнесу-науки-влади, оскільки Стра-
тегія розроблялась з мінімальною участю пред-
ставників науки та бізнесу. Ідеї та напрями розвитку 
стратегії не мають підтримки з боку бізнесу, оскільки 
питання не набуло достатнього розголосу, і значна 
частка бізнесу не розуміє цілей та потенційних пе-
реваг цієї концепції, а також переваг для власного 
бізнесу. Ця ситуація потребує уваги з боку влади, 
оскільки змінивши рівень обізнаності та мотивації 
бізнесу, влада може отримати підтримку щодо роз-
витку галузей смарт спеціалізації та досягнути цілей 
стратегічного розвитку.

Зазначимо, що Стратегія включає в себе бачення 
майбутнього розвитку регіону на основі врахування 
попереднього досвіду та пріоритетних стратегічних 
цілей, що відповідають критерію смарт-спеціалізації. 
Серед трьох обраних стратегічних пріоритетних ці-
лей є такі: конкурентоспроможна економіка на за-
садах смарт-спеціалізації, розвиток інфраструктури 
області, створення комфортних та безпечних умов 
проживання на території Івано-Франківської області. 
Також Стратегією передбачено систему моніторингу 
і оцінки її результатів на основі врахування індикато-
рів результативності до кожної стратегічної цілі.

Досліджуючи концепцію смарт спеціалізації для 
зміцнення конкурентоспроможності регіону слід за-
значити, що кожен регіон конкурує, щоб отримува-
ти додаткові ресурси, зокрема інвестиції та стати 
привабливим для інвесторів. Смарт-спеціалізація в 
цьому контексті необхідна, щоб показати інвестору 
ті галузі, які потенційно можуть розвиватися і куди 
інвестору буде вигідно інвестувати ресурси. Смарт-
спеціалізація націлена на підсилення конкурентних 
переваги, тому цей інструмент активно використову-
ють європейські регіони, щоб зацікавити та залучити 
інвестора, а ті можливості та ресурси, що вже є в ре-
гіону і надалі розвивались. 

Таким чином, можемо підсумувати, що розгляд 
концепції смарт-спеціалізації у питанні конкуренто-
спроможності регіону дозволяє виділяти, формува-
ти та використовувати ті переваги, які створюють 
унікальну цінність для регіону, використовуючи ре-
сурсний потенціал та локацію, є способом виділити 
конкурентні переваги, за рахунок яких сформується 
рівень конкурентоспроможності регіону. Конкуренто-
спроможність передбачає формування та викорис-
тання конкурентних переваг, а смарт-спеціалізація 
є передумовою формування конкурентних переваг, 
з високою пріоритетністю інноваційних сфер та на-
прямів розвитку регіонів.

Звернемо увагу на те, що, як зазначалось у статті 
раніше, реалізація концепції смарт спеціалізації по-
требує узгодженої взаємодії влади в особі органів 
місцевого самоврядування, бізнесу в особі підпри-
ємницьких структур та ініціативи та науки в особі 
наукових інституцій, що займаються питаннями ви-
вчення досвіду та передумов смарт спеціалізації та 
конкурентного розвитку регіонів. При цьому, одним 
із визначальних критеріїв концепції смарт спеціалі-
зації є стан та умови інноваційного розвитку регіону. 
З метою дослідження даного взаємозв’язку, у статті 
проведено порівняльний аналіз інноваційної актив-
ності Івано-Франківської області, а також розглянуто 
ситуацію у даній сфері у сусідніх регіонах, а саме у 
Тернопільській та Львівській областях. Аналіз показ-
ників інноваційної активності дозволяє виокремити 
конкурентні переваги регіону та вказати на слабкі 
місця. Оскільки в контексті дослідження умов смарт-
спеціалізації критерій інноваційності регіону має ви-
сокий пріоритет та впливає на привабливість для ін-
весторів, для порівняльного аналізу регіонів обрано 
такі показники, як загальні витрати на фінансуван-
ня наукових досліджень та розробок (в т.ч. іноземні 
джерела, кошти бюджету, кошти організацій держав-
ного та підприємницького секторів), кількість пра-
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цівників, задіяних у виконанні наукових розробок та 
винаходів, кількість організацій, які здійснювали нау-
кові розробки і винаходи, а також обсяг реалізованої 
інноваційної промислової продукції.

Оскільки наукова діяльність традиційно вважа-
ється основним джерелом нових та креативних ідей, 
інноваційних підходів у розвитку усіх видів діяльнос-
ті, то її підтримки потребує належного фінансування, 
що і є значною мірою передумовою до смарт спеці-
алізації регіону. Враховуючи зазначене, сформова-
но діаграму фінансування науки Львівської, Івано-
Франківської та Тернопільської областей протягом 
2018–2020 рр. (рис. 1).

Беручи до уваги те, що науковці, які працюють в 
галузях інноваційних досліджень, відіграють важли-
ву роль у формуванні інноваційного потенціалу ре-
гіону та мають вплив на реалізацію концепції смарт-
спеціалізації у регіоні, на рис. 2 представлено дані 
про кількість задіяних в інноваційних дослідженнях 

людей, зокрема Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей протягом 2018–2020 рр.

Смарт-спеціалізація базується на діяльності ін-
новаційних організацій, в яких зосереджені науковий 
потенціал регіонів, що генерує смарт-ідеї, інновацій-
ні продукти, тому рис.3 демонструє динаміку інно-
ваційно активних організацій в розглянутих регіонах 
протягом 2017–2020 років.

Враховуючи, що інноваційні продукти та ідеї є ре-
зультатом діяльності наукових організацій та науков-
ців, на рис. 4 представлена динаміка їх реалізації 
для Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської 
областей протягом 2017–2019 років.

Таким чином, аналіз рисунків 1–4 дозволяє під-
сумувати: 

− Львівський регіон займає лідируюче місце се-
ред регіонів протягом досліджуваного періоду, що за-
безпечує йому конкурентні переваги, а також значно 
вищу інвестиційну привабливість, ніж інші досліджу-

Рис. 1. Загальні витрати на фінансування наукових досліджень та розробок  
(в т.ч. іноземні джерела, кошти бюджету, кошти організацій державного та підприємницького секторів), тис. грн.
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Рис. 2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових розробок та винаходів, осіб
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вані регіони, і відповідно вищий рейтинг конкуренто-
спроможності регіону, однак згідно з результатами 
досліджень, м. Івано-Франківськ посідає вищу пози-
цію, ніж м. Львів (рис. 5);

− для Львівського та Івано-Франківського регіонів 
спостерігається спадаюча динаміка кількості праців-
ників, задіяних у наукових дослідженнях і розробках; 

− загальні витрати на наукові дослідження і роз-
робки, а також кількість задіяних у них осіб у Івано-
Франківського регіону вища, ніж у Тернопільського, 
що створює конкурентні переваги для регіону; 

− у трьох регіонах спостерігається ріст обся-
гу реалізованої інноваційної промислової продук-
ції у період 2017–2018 рр., а також спад у період 
2018–2019 рр.; через різкі спади обсягів реалізо-
ваної інноваційної промислової продукції у період 
2018–2019 рр. (що зумовлено зменшенням кількості 
організацій, що здійснювали наукові розробки і ви-
находи), Тернопільському регіону вдалось отримати 
вищий результат, ніж Івано-Франківському.

Таким чином, смарт-спеціалізація необхідна ре-
гіонам для того, щоб виділити конкурентні галузі та 
види діяльності, які потенційно можуть створювати 

прибуток, бути потенційно привабливими для розви-
тку підприємницької ініціативи та залучення інвес-
торів. В цей же час, смарт-спеціалізація дозволяє 
виділити смарт галузі, які дозволять регіонам краще 
розвивати їх ресурсний потенціал, використовую-
чи можливості збалансованого розвитку, розумного 
споживання ресурсів, екологічних проектів тощо. 
Враховуючи передумови інноваційного розвитку, ви-
користовуючи критерії смарт-спеціалізації, які фор-
муються за рахунок організацій та людей, які займа-
ються інноваційними розробками та інноваційними 
продуктами, що є результатом їх діяльності, сформо-
вані стратегії розвитку регіонів забезпечать їм дов-
гостроковий розвиток та формування конкурентних 
переваг не тільки на рівні країни, але і за її межами.

Висновки. Таким чином, дослідження та обґрун-
тування значення смарт-спеціалізації для конку-
рентного розвитку регіону дозволило отримати такі 
результати:

− під поняттям смарт-спеціалізації, розуміємо 
системний підхід, запропонований ЄС, що базується 
на інноваціях, креативних індустріях та унікальних 
особливостях кожного регіону;

Рис. 3. Кількість організацій, які здійснювали наукові розробки і винаходи, од
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− вивчаючи концепцію смарт спеціалізації у кон-
тексті конкурентоспроможності окремих регіонів, ви-
значено, що формування конкурентних переваг ре-
гіону доцільно здійснювати із врахуванням критеріїв 
смарт-спеціалізації; 

− виділено, що конкурентний розвиток регіону 
на засадах смарт спеціалізації вимагає відповідної 
стратегії розвитку регіону, у якій би мали місце стра-
тегічні цілі та пріоритети смарт розвитку. Зокрема до-
сліджено, що смарт-стратегія наявна в 19 регіонах 
України (76 %); разом з цим смарт-стратегія 14 регі-
онів (56 %) в більшій мірі відповідає принципам тра-
диційної стратегії регіонів, ніж смарт-спеціалізації;

Рис. 5. Рейтинг конкурентоспроможності українських міст [16]
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− на основі застосування контент та порівняль-
ного аналізу передумов реалізації концепції смарт-
спеціалізації для трьох областей Західного регіону 
України визначено, що масштаб врахування крите-
ріїв смарт спеціалізації у питанні регіонального роз-
витку впливає на рейтинг конкурентоспроможності 
регіону.

Таким чином, розвиваючи елементи концепції 
смарт-спеціалізації, регіон отримає конкурентні пе-
реваги, які виділятимуть його з поміж інших регіонів, 
стимулюватимуть надходження інвестицій в регіон 
та покращуватимуть його конкурентні позиції в Укра-
їні та за її межами.
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ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ 
ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

EVENT TOURISM AS A COMPONENT  
OF DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE
У статті проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку внутрішнього туризму в Укра-

їні. Досліджено динаміку частки внутрішнього туризму в загальної кількості туристів, обслуговуваних 
суб’єктами туристичної діяльності впродовж 2015–2020 рр. Зазначено роль подієвого туризму як важ-
ливого елементу в розвитку внутрішнього туризму в Україні, її туристичних дестинацій, залученні спо-
живачів, пошуку інвестицій та поліпшенні локального і регіонального рівнів економіки. Запропоновано 
використання подієвого туризму в місті Запоріжжя як перспективного напряму розвитку внутрішнього 
туризму. Розглянуто тематичні види подієвого туризму міста Запоріжжя. Запропоновано створення «Ка-
талогу подій міста Запоріжжя», якій дасть змогу активно розвивати подієвий туризм у регіоні, сприяти 
формуванню туристичного бренду міста Запоріжжя, позиціонувати місто як туристичну дестинацію на 
туристичному ринку не лише в Україні, а й у світі, залучати потенційних туристів до міста та регіону, 
отримувати додаткові кошти до місцевих бюджетів від туристичного збору.

Ключові слова: подієвий туризм, внутрішній туризм, аналіз, показники, динаміка, потік, перспективи, події.

В статье проанализированы современное состояние и особенности развития внутреннего туризма 
в Украине. Исследована динамика доли внутреннего туризма в общем количестве туристов, обслужи-
ваемых субъектами туристической деятельности за период 2015–2020 гг. Предложено использование 
событийного туризма в Запорожье как перспективного направления развития внутреннего туризма. 
Рассмотрены тематические виды событийного туризма города Запорожья. Предложено создание «Ка-
талога событий города Запорожья», который позволит активно развивать событийный туризм в реги-
оне, способствовать формированию туристического бренда города Запорожья, позиционировать город 
как туристическую дестинацию на туристическом рынке не только в Украине, но и в мире, привлекать 
потенциальных туристов в город и регион, получать дополнительные средства в местные бюджеты от 
туристического сбора.

Ключевые слова: событийный туризм, внутренний туризм, анализ, показатели, динамика, поток, 
перспективы, события.

The article analyzes the current state and features of domestic tourism in Ukraine. The dynamics of the share of 
domestic tourism in the total number of tourists served by tourism entities during 2015–2020 was studied. The share 
of domestic tourism in the total number of tourists served by tourism entities during 2015–2020 changed, and in  
2020 amounted to 9.4%. The role of event tourism as an important element in the development of domestic tourism 
in Ukraine, its tourist destinations, attracting consumers, finding investment and improving the local and regional lev-
el of the economy. For example, event tourism is really one of the promising areas of development of tourism in the 
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city of Zaporizhzhia, an important component of its tourism brand. The use of event tourism in the city of Zaporizhzhia 
as a promising area of domestic tourism is proposed. The organization of large-scale events has a very positive effect 
on the image of the city. Thematic types of event tourism in the city of Zaporizhzhia are considered. Examples are the 
All-Ukrainian Cossack Festival «Protection on Khortytsya», the festival «Protection Fair», music festivals «Khortytsia 
Freedom» and «Zaporizhzhia Jazzy», Zaporozhye International Film Festival «ZIFF», regular performances of the 
equestrian theater « Zaporizhzhia Cossacks' Festival» on the Rainbow», literary and artistic festival» Toloka «and 
many others. It is proposed to create a «Catalog of events in the city of Zaporizhzhia «, which will actively develop event 
tourism in the region, promote the formation of the tourist brand of Zaporizhzhia, position the city as a tourist destina-
tion in the tourist market not only in Ukraine but also in the world. , receiving additional funds to local budgets from the 
tourist tax. Event tourism is undoubtedly a very promising direction in the development of domestic tourism in Ukraine 
and in the regional tourism development policy of Zaporizhzhia region, because brand events are not only high cultural 
significance for locals, but also attract tourists and guests from other cities of Ukraine, life of the region.

Keywords: event tourism, domestic tourism, analysis, indicators, dynamics, flow, prospects, events. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сьогодні вже не можна назвати жодної 
сфери суспільного життя, яка б не зазнала впливу 
коронавірусної пандемії. Прямо чи опосередковано 
наслідки поширення світом вірусу COVID-19 від-
чувають усі, і туризм не є винятком. Обмеження на 
пересування, які були впроваджені державами для 
запобігання поширенню захворювання на COVID-19, 
падіння доходів громадян унаслідок економічної 
кризи та рецесії, потенційно зумовлюють зростання 
попиту на відпочинок в межах України [1, с. 5]. Вну-
трішній туризм є основним драйвером збереження 
та відродження туристичної галузі в Україні. Упро-
вадження подієвого туризму на території України 
сприятиме підвищенню економічного рівня країни, 
розвитку внутрішнього туризму та росту туристичних 
потоків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Дослідженню питань ор-
ганізації та розвитку подієвого туризму в сучасних 
економічних умовах присвятили свої праці такі вчені, 
як О. Бабкін, К. Вовк, І. Давиденко, В. Клочковська, 
О. Клочковський, К. Наумік-Гладка, Ю. Ніколаєв, 
Н. Паньків, П. Тищенко, Т. Шелеметьєва, О. Шикіна 
та ін. Проте на даний момент багато питань залиши-
лися відкритими, зокрема значення, аналіз сучасно-
го стану та перспективи розвитку подієвого туризму 
в регіонах України.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження розвитку внутріш-
нього туризму в Україні та виявлення значення поді-
євого туризму як перспективного напряму розвитку 
на прикладі міста Запоріжжя.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. В Україні за географічною ознакою розріз-
няють міжнародний (в’їзний, виїзний) та внутрішній 
види туризму. Відповідно до ст. 4 Закону України 
«Про туризм», внутрішній туризм – подорожі в меж-
ах території країни її громадян та осіб, які постійно 
проживають на її території [2]. Ураховуючи надзви-
чайно високий рівень наявності природних та соці-
ально-економічних ресурсів України, є можливість 
і перспективи розвитку внутрішнього туризму як 
складника туристичної діяльності. Сьогодні наслід-
ки пандемії коронавірусної хвороби, закриття кор-
донів підштовхнули людей подорожувати Україною, 
оскільки кількість звернень до туроператорів щодо 

відпочинку в Україні зросла, окрім того. сучасна фі-
нансова та політична криза в нашій державі, а та-
кож нестабільна ситуація на популярних іноземних 
курортах змушують вітчизняних туристів відмовля-
тися від подорожей за кордон та тим самим популя-
ризувати внутрішні туристичні маршрути й напрямки. 
Існує низка туроператорів, які пропонують різнома-
нітні види внутрішнього туризму. У сучасній літера-
турі види туризму практично не підлягають жорсткій 
класифікації, тим паче що все більшої популярності 
набувають комбіновані тури. Головними цілями су-
часного туризму є пізнавальні, рекреаційні та розва-
жальні. Окрім того, люди відправляються в подорожі 
з метою оздоровлення, а також у професійно-ділові, 
спортивні, весільні та гостьові поїздки [3].

За даними Державного агентства розвитку туриз-
му України, найпопулярнішими місцями відпочинку в 
Україні у 2020 р. були Одеса, Карпати, Херсонщина [4].

Обсяги внутрішнього туризму в різних країнах не-
однакові. На їхні показники впливають розміри краї-
ни, наявність на її території унікальних туристичних 
ресурсів, що систематично приваблюють туристів, 
навіть державний устрій. Він популярний серед насе-
лення країн світу, адже не вимагає оформлення до-
кументів на переїзд чи права на перетин внутрішніх 
адміністративних кордонів тощо. В організації вну-
трішнього туризму задіяні майже всі види туризму.

Проаналізуємо рівень розвитку внутрішньо-
го туризму в Україні за даними Державної служби 
статистики України. Кількість внутрішніх туристів, 
обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльнос-
ті України, починаючи з 2016 р. збільшується до 
2019 р. (становить 520 тис осіб), а в 2020 р. становить  
222 тис осіб. Причому кількість туристів, які виїж-
джають за кордон, також збільшується до 2019 р. – 
5 525 тис осіб, а в 2020 р. – 2 126 тис осіб (табл. 1) [5].

Порівнюючи з 2020 р. кількість туристів, обслу-
гованих суб’єктами туристичної діяльності в Україні, 
значно зменшилася (–61,5%), внутрішніх туристів – 
на 57,2%. Очевидно, що українському туристичному 
бізнесу потрібно застосовувати різні шляхи залучен-
ня місцевих туристів та поліпшувати якість обслуго-
вування.

Для більш наглядного аналізу зміни у розвитку 
внутрішнього туризму України зобразимо графічно 
на рис. 1.

Частка внутрішнього туризму в загальній кількос-
ті туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної 
діяльності в Україні впродовж 2015–2020 рр., зміню-
валася та в 2020 р. становила 9,4% (табл. 2).
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Як бачимо з табл. 2, якщо у 2015 р. внутрішній ту-
ризм в Україні займав приблизно 18% від загального 
туризму, то в 2020 р. – лише 9,4%.

У 2019 р. частка внутрішнього туризму в Україні 
становила майже 9% від загальної кількості турис-
тів, що обслуговувалися туроператорами. За I пів-
річчя 2021 р. було придбано майже 20 млн квитків, 
що у 1,5 рази більше, ніж за 2020 р. У 2020 р. 82% 
українців подорожували Україною, а 53% планували 
відпустку в 2021 р.

Останніми роками подієвий туризм виступив як 
важливий елемент розвитку внутрішнього туризму в 
Україні, її туристичних дестинацій, залученні спожи-
вачів, пошуку інвестицій та поліпшенні локального і 
регіонального рівнів економіки. Так, наприклад, по-
дієвий туризм дійсно є одним із перспективних на-
прямів розвитку сфери туризму у місті Запоріжжя, 
важливим складником його туристичного бренду.

Місто має значний туристичний потенціал, зумов-
лений географічним розташуванням, особливостями 

історичного розвитку, національно-культурним різ-
номаніттям, специфічною архітектурою міста, при-
родними об’єктами, наявністю потенційно брендо-
вих туристичних продуктів, унікальним поєднанням 
у межах міста урбанізованих та індустріалізованих 
майданчиків із заповідними територіями [6]. 

Запоріжжя є одним із найбільших адміністратив-
них, індустріальних і культурних центрів Півдня Укра-
їни. Це неповторне та багатогранне місто, яке має 
невичерпний туристичний потенціал, багатовікову 
історичну та культурну спадщину і входить до числа 
найбільш економічно розвинених міст країни. Запо-
різька область входить до першої десятки провідних 
областей за обсягами реалізованих послуг і кількіс-
тю ліцензіатів, що працюють на території України.  
Динаміка основних показників туристичної діяльнос-
ті в межах області є типовою для України (табл. 3) [7].

Як показали дані державної статистики, динамі-
ка туристичної діяльності в Запорізькій області за 
останні два роки, на жаль, негативна, що, скоріше за 

Таблиця 1 
Аналіз внутрішніх туристичних потоків Україні, тис осіб

Показники Рік Відносне 
відхилення, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Кількість туристів,
обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 2 019 2 550 2 806 4 557 6 132 2 360 – 61,5%
у тому числі
іноземні туристи 15 35 39 76 87 12 – 86,2%
туристи – громадяни України, 
які виїжджали за кордон 1 647 2 061 2 290 4 024 5 525 2 126 – 61,5%

внутрішні туристи 357 454 477 457 520 222 – 57,2%

Рис. 1. Динаміка розвитку внутрішнього туризму в Україні, 2010–2020 рр., тис осіб
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Таблиця 2 
Частка внутрішнього туризму (виїзний, в’їзний) в Україні за 2015–2020 рр., %

Показники Роки
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Внутрішній потік 17,8 17,8 17 10 8,4 9,4
Виїзний потік 81,5 80,8 81,6 88,3 90,1 90,1
В’їзний потік 0,7 1,4 1,4 1,7 1,5 0,5
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все, пов’язано з епідеміологічною ситуацією у країні 
та світі. Але крім того потрібна підтримка з боку орга-
нів місцевого самоврядування муніципальних утво-
рень, які в умовах децентралізації можуть самостій-
но визначати форми підтримки туристичної галузі та 
її розвитку, зокрема встановлювати пільги з оплати 
комунальних послуг та орендної плати туристичним 
об’єднанням та ін. Регіональна політика розвитку 
туризму Запорізької області активно спрямована на 
поліпшення стану туристичної сфери в регіоні.

Таблиця 3
Динаміка кількості туристів,  

обслугованих туроператорами та турагентами  
в Запорізькій області, од. [8]

Роки Запорізька область Приріст, %
2011 60 055 0
2012 35 428 -41,0
2013 54 415 +53,5
2014 39 010 -28,3
2015 30 922 -20,7
2016 40 376 +30,5
2017 47 675 +18,1
2018 31 679 -33,5
2019 31 521 -0,5
2020 17 984 -43

Організація масштабних заходів досить пози-
тивно впливає на імідж міста. Зазначимо, що бренд 
подій (events brand) – це події, що періодично про-
ходять, як правило, у світі спорту, індустрії розваг і 
мистецтва (наприклад, фестивалі, концерти, спор-
тивні заходи тощо). Цілі організаторів подібних захо-
дів найчастіше досягаються за рахунок використання 
традиційних інструментів брендинга. Вартість такого 
роду брендів становлять суми, які рекламодавці пла-
тять за право показати свій продукт у перервах під 
час трансляції, наприклад, престижного спортивно-
го турніру. Прикладом таких брендів є Суперкубок у 
бейсболі, Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу, 
пісенний конкурс «Євробачення» тощо. 

У сучасному світі сформувалася ціла індустрія 
щодо організації різноманітних заходів, яка поділя-
ється за характером цих заходів та їхньою кінцевою 
метою. Зміст event-туризму зводиться до відвідуван-
ня подій, які відбуваються в інших країнах, а отже, 
основна ціль подорожі присвячена цій події, в якій 
турист прийматиме пасивну (у ролі спостерігача) або 
активну участь. Event-туризм можна розглянути за 
категоріями, що відібрані за масштабом подій. За 
цією ознакою виділяють національні та міжнародні 
події [9, с. 112].

Місто Запоріжжя вже має позитивний туристичний 
імідж завдяки не лише багатій історико-культурній 
спадщині: прославлена Хортиця, монументальний 
Дніпрогес, 700-річний Запорізький дуб, мальовни-
чі пейзажі та архітектурні пам’ятки, а й подіями, які 
вже стали брендовими. У Запорізькій області часто 
проходять заходи, спрямовані на розвиток подієво-
го туризму. Прикладом є Всеукраїнський козацький 
фестиваль «Покрова на Хортиці», фестиваль «По-

кровський ярмарок», музичні фестивалі Khortytsia 
Freedom та Zaporizhzhia Jazzy, Запорізький міжна-
родний кінофестиваль ZIFF, регулярні вистави кінно-
го театру «Запорозькі козаки», фестиваль вуличної 
їжі «Пікнік на Райдузі», літературно-мистецький фес-
тиваль «Толока» та багато інших. Портал Zruchno.
Travel відзначив Запоріжжя у ТОП-10 українських 
міст із найкращими напрацюваннями та перспекти-
вами розвитку туризму. Відзначено, що в 2019 р. За-
поріжжя отримало парламентську нагороду «За роз-
виток туристичної індустрії» як прорив року. 

Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова 
на Хортиці» – це щорічний іміджевий багатокомпо-
нентний культурологічний проект міста Запоріжжя. 
Під час фестивалю в навчальних закладах області 
відбуваються тематичні заходи, спрямовані на під-
вищення ролі традиційної культури, формування 
патріотизму та духовності. У бібліотеках області про-
ходять виставки краєзнавчої літератури, у музеях – 
тематичні виставки та експозиції. Обласний художній 
музей готує виставки. У виставковій залі Запорізької 
організації Спілки художників України проходять те-
матичні виставки запорізьких митців. На VII Всеукра-
їнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці» 
завітало понад півтисячі учасників із шести областей 
України, для яких знаменною подією стало побувати 
на Хортиці на Покрову – найголовніше свято запо-
розьких козаків. Туристи приїздили з багатьох міст 
країни. Ця культурно-мистецька подія під гаслом 
«Хортиця єднає Україну!» є яскравим свідченням 
єднання, національного та духовного відродження 
країни. 

Не менш масштабною, брендовою подією є тра-
диційні святкування, приурочені до Дня міста Запо-
ріжжя, а саме «Покровський ярмарок». На ярмарку 
презентують свої товари всі райони міста та гості з 
області, облаштовують інтерактивні намети, вели-
ку сцену, на якій виступають творчі колективи міста 
та області, дитячу зону, фотозону, виставки техніки 
тощо. Останній ярмарок відбувся в 2019 р., участь 
у якому взяли понад 500 майстрів. Також було ор-
ганізовано виставку квітів, великий фестиваль меду, 
локації з дитячими майстер-класами від найкращих 
майстрів України та презентовано крафтові продукти 
від резидентів Всеукраїнського фестивалю домаш-
ньої консервації в Запоріжжі. 

Музичний фестиваль Khortytsia Freedom – це вже 
традиційна подія для мешканців міста Запоріжжя 
та гостей. Так, наприклад, на Khortytsia Freedom – 
2019 приїхали понад 30 музичних гуртків із різних 
міст, 80 тис глядачів. Також кожен охочий міг заре-
єструватися на безкоштовні авторські екскурсії міс-
том від Туристичного інформаційного центру. Серед 
туристів булі гості зі 100 міст України, загальна їх 
кількість становила 7 тис осіб, було заброньовано 
5 тис місць у готелях і хостелах міста, скоштова-
но 5 тис кг страв на грилі, а також 5 тис бургерів, 
морозива та бельгійських вафель. На пам’ять гості 
міста везуть додому сувеніри (магнітики, рушники) 
та стильні брендовані речі. У міста з’явилися влас-
ні ідентифікаційні сувеніри, які досить швидко ста-
ли популярними серед туристів далеко за межами  
Запоріжжя. 
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Zaporizhzhia Jazzy – це сучасний фестиваль 
атмосферної музики. Фестиваль такого високого 
рівня – подія для шанувальників музики, можли-
вість послухати улюблених співаків або зарубіж-
них виконавців. У 2019 р. Zaporizhzhia Jazzy від-
відало понад 60 тис осіб. Для гостей виступали 
співачка Jamala, ТНМК&Схід Side, київська дрім-
поп-рок група Latexfauna, джаз-оркестр Zaporizhzhia 
City Big Band, український співак LAUD – учасник  
«Голосу країни» і нацвідбору на «Євробачення», гру-
па The Hypnotunez –  учасник шоу «Х-фактор» та гру-
па «ЦеШо», яка теж брала участь у національному 
відборі «Євробачення – 2019». Гості міста мають не 
лише зручно дістатися міста, а й комфортно в ньому 
жити. У Запоріжжі є гарні готелі, серед яких – найста-
ріший у регіоні готель «Театральний» [10].

Із 2017 р. у Запоріжжі відбувається міжнарод-
ний кінофестиваль ZIFF. Метою фестивалю є про-
паганда вітчизняного кіно, підтримка національного 
кіно, а також фільмів та відеоробіт спільного та іно-
земного виробництва, які зберігають традиції укра-
їнського кінематографу. Це платформа для збору 
професіоналів, пропаганди цікавого, культурного, 
просвітницького кіно в Україні та за кордоном. За 
дні проведення кінофестивалю (покази фільмів, 
майстер-класи) кількість відвідувачів становить по-
над 1 000 осіб. У 2021 р. відбувся П’ятий запорізь-
кий кінофестиваль ZIFF, який проходив 17–19 ве-
ресня в кіноконцертному залі ім. О. Довженка міста  
Запоріжжя [11].

Незабутньою подією для кожного туриста може 
стати колоритне шоу від акторів фольклорно-етно-
графічного комплексу «Кінний театр «Запорізькі ко-
заки». Захопливі трюки на конях, бойові вправи зі 
списами, шаблями і батогом знайомлять гостей із 
традиціями запорізького козацтва. Виступи супрово-
джуються боєм барабанів та національною музикою. 
Глядачі можуть не лише спостерігати, а й особисто 
взяти участь у старовинному ритуалі – «Посвята в 
козаки». У виставах беруть участь професійні актори 
та каскадери. Усе це дійство відбувається на просто-
рому подвір’ї, де розташовані козацькі курені, кузня, 
гончарня, збройова, шорня, стайні, просторий плац, 
на якому проходить театральне дійство, і глядацькі 
трибуни. 

Після вистави гостям пропонують спробувати 
традиційні українські страви в ресторані та придбати 
ковані вироби і сувеніри. На території театру також 
розташований ангар з експонатами з історії судно-
плавства на Дніпрі. У 1999 р. почалися реставрацій-
ні роботи зі збереження козацької чайки, піднятої з 
дніпровського дна, а пізніше, у 2004 р., і бригантини 
XVIII ст. [12].

Найяскравішим щорічним святом, у прямому сен-
сі цього слова, є фестиваль фарб або «Холі-фест». 
Його ідея запозичена у щорічного індуїстського Фес-
тивалю весни, чи Фестивалю фарб, під час якого при-
йнято мастити один одного фарбами та веселитися. 
Щоліта ця подія збирає велику кількість місцевих та 
туристів у парку Дубовий Гай та дарує незабутні емо-
ції для кожного. Фестиваль супроводжується висту-
пами музичних груп, танцювальними інтерактивами, 
веселими конкурсами і власне обкиданням кольоро-

вими фарбами. Найперший фестиваль зібрав біль-
ше двох із половиною тисяч людей і з кожним роком 
приймав усе більше і більше гостей. Вхід та участь у 
заході безкоштовна, а придбати фарби кожен охочий 
зможе на місці проведення фестивалю. 

Окремо слід відзначити конкурс-фестиваль 
«Акорди Хортиці», що є одним із найвідоміших в 
Україні музичних проєктів для молоді. Сьогодні це 
потужний форум юних виконавців, який користуєть-
ся великим авторитетом у професійних мистецьких 
колах. За 18 років існування цього конкурсу-фести-
валю його гостями стали понад 6 тис юних музикан-
тів з Австрії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Китаю, Сербії, 
Чехії, США, Японії, Литви та всіх куточків України. 
Важлива роль у проведенні конкурсу-фестивалю на-
лежить академічному симфонічному оркестру Запо-
різької обласної філармонії. Майже 500 обдарованих 
юних музикантів отримали унікальний шанс виступи-
ти в якості соліста з академічним симфонічним орке-
стром Запорізької обласної філармонії [13].

Головною туристичною подією 2020 р. стали «Дні 
гостинності у Запоріжжі 2020» – туристичний бізнес-
форум у новому форматі. Протягом трьох днів на чо-
тирьох тематичних локаціях можна було почути по-
ради від підприємців-професіоналів індустрії, людей 
з унікальним досвідом. Усі гості мали змогу дізнатися 
про новітні тренди і шляхи подолання кризи, аспек-
ти взаємодії із владою та останні регуляторні зміни у 
законодавстві, що стосуються питань внутрішнього 
і зовнішнього туризму в період пандемії. З усіх ло-
кацій була включена пряма онлайн-трансляція, що 
розширило аудиторію та надало можливість усім 
охочим стати частиною форуму [14; 15].

Не можна не згадати ще одну масштабну подію, 
що збирає тисячі книголюбів щороку. Йдеться про 
фестиваль «Запорізька книжкова толока», що яв-
ляє собою ярмарок-продаж книжок із різних куточків 
України, лекції та презентації від сотень діячів куль-
тури та письменників, фільмопокази та різноманітні 
майстер-класи. Перші роки літературне свято прово-
дилося у приміщенні «Козак-Палац», а з 2020 р. було 
влаштоване просто неба на декількох локаціях у ра-
йоні проспекту Маяковського. На фестивалі завжди 
презентують свою продукцію безліч видавництв, кни-
гарень, бібліотек з усієї України.

Із усього цього переліку подій можна зробити ви-
сновок, що подієвий туристичний напрям Запорізької 
області дійсно має великі перспективи для розвитку. 
У міста багата історія, велика кількість свят та уні-
кальних традицій. У Запоріжжі представлено достат-
ню кількість просторів, що слугують відмінною базою 
для проведення фестивалів, як закритих приміщень, 
так і вільних ділянок просто неба з чудовими видами, 
а саме: комунальні палаци культури («Заводський», 
«Молодіжний», «Орбіта», «Титан», «Хортицький»); 
кіноконцертний зал ім. О. Довженка; театральні і кон-
цертні заклади міста (Державний цирк, Академічний 
обласний музично-драматичний театр ім. В. Магара, 
Академічний обласний театр юного глядача, Обласна 
філармонія, Кінний театр «Запорозькі козаки» та ін.). 

Ураховуючи зазначене, пропонуємо створити «Ка-
талог подій міста Запоріжжя», який дасть змогу пози-
ціонувати місто як туристичний бренд не лише в Укра-
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їні, а й у світі, залучати потенційних туристів до міста 
та регіону, а це, своєю чергою, додаткове отримання 
коштів до місцевих бюджетів від туристичного збору 
та безпосередньо на розвиток внутрішнього туризму, 
супутньої інфраструктури і поліпшення стану довкілля.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Отже, сьогодні формування турис-
тичної політики на регіональному та місцевому рівнях 
залишається актуальним питанням, яке потребує при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень як з ура-
хуванням загальнодержавних завдань, так і місцевих 
ініціатив. Коли конкурентна боротьба переміщується 
в інформаційне поле, бренд як його інструмент має 
дуже велике конкурентне значення. Подієвий туризм, 
беззаперечно, є дуже перспективним напрямом у роз-
витку внутрішнього туризму в Україні й у регіональній 
політиці розвитку туризму Запорізької області, адже 
брендові події мають не лише велике культурне зна-
чення для місцевих жителів, а й приваблюють турис-
тів та гостей з інших міст України, позитивно змінюючи 
туристичне життя регіону. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

REGULATION OF THE MAIN FUNCTIONS OF REMUNERATION: 
PROBLEMS AND METHODOLOGY  
TO IMPROVE SOCIO-ECONOMIC POLICY
У статті досліджено проблеми формування і реалізації соціально-економічної політики, спрямованої на 

регулювання основних функцій оплати праці в Україні, обґрунтовано методологію її удосконалення. Заходи 
щодо регулювання оплати праці в рамках національної стратегії диверсифікації економіки та забезпечен-
ня продуктивної зайнятості охоплюють законодавче збалансування унормованих базових стандартів і 
гарантій рівня життя та оплати праці; узгодження їх кількісно-якісних параметрів у чинних методиках 
соціального забезпечення; оптимізацію підходів до розподілу й перерозподілу доданої вартості та фон-
дів споживання суб’єктів господарювання; збалансування, підвищення ефективності виконання державної 
стратегії інноваційної модернізації національної економіки за нагальними інвестиційними та інфраструк-
турними пріоритетами.

Ключові слова: функції оплати праці, сфера зайнятості, вартість робочої сили, купівельна спромож-
ність зарплати, соціально-економічна політика, державні стандарти і гарантії.

В статье исследованы проблемы формирования и реализации социально-экономической политики, на-
правленной на регулирование основных функций оплаты труда в Украине, обоснована методология ее 
совершенствования. Меры по регулированию оплаты труда в рамках национальной стратегии диверси-
фикации экономики и обеспечения продуктивной занятости охватывают законодательное сбалансиро-
вание нормированных базовых стандартов и гарантий уровня жизни и оплаты труда; согласование их 
количественно-качественных параметров в действующих методиках социального обеспечения; оптими-
зацию подходов к распределению и перераспределению добавленной стоимости и фондов потребления 
субъектов хозяйствования; сбалансирование, повышение эффективности выполнения государственной 
стратегии инновационной модернизации национальной экономики по насущным инвестиционным и ин-
фраструктурным приоритетам.

Ключевые слова: функции оплаты труда, сфера занятости, стоимость рабочей силы, покупательная 
способность зарплаты, социально-экономическая политика, государственные стандарты и гарантии.

The article examines the problems of formation and implementation of socio-economic policy aimed at regulating 
the remuneration’ main functions in Ukraine, substantiates the methodology of its improvement. Measures to regulate 
remuneration under the national strategy for economic diversification and productive employment include: legislative 
balancing of basic standards and guarantees of living environment and wages; coordination of their quantitative and 
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qualitative parameters in the current methods of social protection; optimization of approaches to the distribution and 
redistribution of added value and consumption funds of business entities; balancing, increasing the efficiency of the 
state strategy of the national economy’ innovative modernization according to urgent investment and infrastructure 
priorities. Remuneration as an economic category has an extremely significant impact on the results, achievements, 
prospects of the areas’ set of socio-economic policy and development, assessment of their justification quality, as well 
as implementation, monitoring, adjustment of priorities. This connection, which is determined by the role of human 
potential and social capital as a whole in the functioning of neo- and post-industrial economies, is growing stronger 
due to the global spread of relevant technological modes. Numerous problems of achieving and balancing the 
sustainable socio-economic development Ukraine, unsatisfactory economic diversification, modernization, efficiency 
at the level of the country, its regions and individual enterprises, relatively low level of living standards, quality of 
reproduction and motivations of the significant part of workforce to productive labor in the national economy require 
radical improvement of parameters and mechanisms for regulating both the processes and amounts of remuneration, 
as well as its inverse positive impact on the quality of Ukrainian socio-economic policy and development in general. 
The wages’ purchasing power is derived from the quantitative and qualitative parameters of physiologically sufficient 
and socially acceptable living norms and standards, embodied in the consumer basket and the subsistence minimum 
for able-bodied, minimum and average monthly wages.

Keywords: remuneration functions, employment, labor costs, purchasing power of wages, socio-economic  
policy, state standards and guarantees.

Постановка проблеми. Попри відмінності в під-
ходах до класифікації (визначення кількості, найме-
нувань, почасти змісту) основних функцій оплати 
праці [1–4], загальновизнаною є думка про надзви-
чайно вагомий вплив цієї категорії на результати, 
здобутки, перспективи сукупності сфер соціально-
економічної політики й розвитку, оцінювання якості 
їх обґрунтування, а також впровадження, моніто-
рингу, коригування пріоритетів. Цей зв’язок, який 
визначається роллю людського потенціалу і зага-
лом соціального капіталу у функціонуванні нео- та 
постіндустріальних економік, посилюється в умовах 
поширення відповідних технологічних укладів у гло-
бальному масштабі.

Оплата праці виконує низку значущих соціально-
економічних функцій, спрямованих на узгодження й 
реалізацію інтересів спектру суб’єктів трудових від-
носин (найманих працівників, роботодавців, суспіль-
ного інституту держави, їх представництв у формі 
суб’єктів соціального діалогу), серед яких у контексті 
теми дослідження доцільно відзначити такі:

– відтворювальна, що полягає у забезпеченні 
працівників та їх сімей життєво та суспільно необ-
хідними благами для відновлення та відтворення ро-
бочої сили в обсязі, який соціум визнає достатнім у 
конкретно-історичний період;

– стимулююча або мотиваційна, що полягає у 
встановлені залежності розміру зарплати та оплати 
праці загалом від кількості та якості роботи певного 
працівника, його трудового внеску в результати ді-
яльності суб’єкта господарювання;

– соціальна або вимірювально-розподільча, що 
відображає суспільно прийняті підходи до розподі-
лу фонду споживання між найманими працівниками 
і власниками засобів виробництва, визначення рів-
ня рентабельності виробництв і галузей, розподілу й 
перерозподілу доданої вартості;

– регулююча, у складі якої є ресурсно-розміщу-
вальна та оптимізаційна, які відображають напрями 
оптимізації розміщення робочої сили й виробничих 
потужностей за регіонами, галузями і видами ді-
яльності, підприємствами, що стають наслідком та 
впливають на зміст подальших заходів із регулю-
вання зайнятості та ринку праці, інвестиційних та 
інноваційних пріоритетів національної економіки, 

її територіальних підсистем; роль зарплати, тобто 
складової частини собівартості продукції, як чинника 
мотивації власника до вдосконалення технічної бази 
виробництва й господарювання, їх раціоналізації, 
підвищення продуктивності праці, що може ґрунту-
ватись на впровадженні різних форм і систем зарп-
лати, вдосконаленні сукупності елементів оплати 
праці (зокрема, перегляді підходів до диференціації 
рівня зарплати в трудовому колективі), оптимізації 
кадрового потенціалу, техніко-технологічної бази й 
розміщення виробництва в кількісно-якісному і тери-
торіальному масштабах.

Отже, з огляду на численні проблеми усталення 
та збалансування суспільно-економічного розвитку 
України, незадовільної диверсифікації, модернізації, 
ефективності господарювання на рівні країни, її ре-
гіонів та окремих підприємств, доволі низького рівня 
життя, якості відтворення і мотивації значної частини 
робочої сили до продуктивної праці в національному 
господарстві кардинального удосконалення потре-
бують параметри й механізми регулювання як влас-
не процесів і розмірів оплати праці, так і її зворотного 
позитивного впливу на якість вітчизняної соціально-
економічної політики, суспільного і господарського 
розвитку загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика та методологія удосконалення соціаль-
но-економічної політики в контексті регулювання 
основних функцій оплати праці та якості їх реаліза-
ції виразно висвітлюються передусім у працях щодо 
аналізу змісту, основних функцій та результатів впли-
ву оплати праці на процеси формування, узгоджен-
ня, реалізації інтересів суб’єктів соціально-трудових 
відносин та інститутів трипартизму (О. Балан, О. Га-
дзевич, О. Петрига, Ю. Прус, Ю. Савченко, В. Слинь-
ков) [1–4]; дослідження взаємозв’язків рівня життя, 
кількісно-якісних параметрів відтворення робочої 
сили та характеристик і пріоритетів підвищення ку-
півельної спроможності зарплати (О. Болехівський, 
К. Жадько, К. Ковязіна, І. Лаврук, О. Мельник, А. Сі-
мон, А. Стасюк) [5–7]; вивчення системних і нагаль-
них проблем та обґрунтування підходів до оптиміза-
ції та збалансування державного, корпоративного, 
публічного регулювання сфери зайнятості та ринку 
праці України (В. Андрєєв, І. Живолуп, А. Кравчук, 
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С. Макогонюк, Л. Остапенко, Л. Шангіна, В. Юрчи-
шин) [8–10].

Виділення не вирішених частин загальної про-
блеми. На жаль, попри широту, фахові дослідження 
замало висвітлюють ключові проблеми незадовіль-
ного представлення основних функцій оплати праці 
в державній соціально-економічній політиці, отже, 
нагальні пріоритети її удосконалення.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Розмаїття напрямів і підходів до удосконалення 
соціально-економічної політики у сфері регулювання 
рівня життя працівників та ринку праці потребує їх 
подальшого узагальнення задля обґрунтування ме-
тодології збалансування ключових механізмів регу-
лювання оплати праці в рамках національної стра-
тегії диверсифікації та забезпечення продуктивної 
зайнятості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З огляду на вітчизняні реалії порівняно з кращою сві-
товою практикою регулювання рівня життя зайнятих 
як стимулу сталого суспільно-економічного розви-
тку якість національної політики щодо регулювання 
оплати праці насамперед залежить від динаміки та 
орієнтирів коригування величин номінальної і реаль-
ної зарплати, її купівельної спроможності, сформова-
них на чинних державних стандартах і гарантіях вар-
тості відтворення робочої сили; пропорцій основної 
та додаткової заробітної плати, інших заохочуваль-
них і компенсаційних виплат; співвідношення власне 
зарплати та нормативно затвердженого і фактичного 
прожиткового мінімуму, а також спектру нарахувань 
на оплату праці, що разом із зарплатою визначають 
загальну величину оплати праці та спрямовуються 
на обов’язкове медичне, соціальне, пенсійне страху-
вання, втілюють інші витрати роботодавця на робочу 
силу, зокрема її залучення, утримання, стимулюван-
ня в рамках корпоративного та індивідуальних соці-
альних пакетів.

Купівельна спроможність заробітної плати є по-
хідною від кількісно-якісних параметрів фізіологічно 
достатніх та соціально прийнятних норм, нормативів 
і стандартів життєдіяльності, втілених у споживчому 
кошику та прожитковому мінімумі для працездатних, 
мінімальній та середньомісячній заробітній платі.  
Запропонована трактовка наголошує на необхід-
ності оцінювання купівельної спроможності за сус-
пільним визнанням і соціальною прийнятністю спо-
живання, доступного за ці кошти, отже, на потребі 
актуалізації і впровадження відповідних норм, нор-
мативів і стандартів, значною мірою досі навіть не 
розроблених. Існують лише доволі незбалансовані 
обриси законодавчого забезпечення, втілені пере-
дусім у Законі України «Про прожитковий мінімум» 
від 15 липня 1999 р. № 966-ХІV, Законі України «Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ, Державно-
му класифікаторі соціальних стандартів і нормативів 
(зведений на базі Міністерства соціальної політики 
та затверджений його Наказом від 17 червня 2002 р. 
№ 293), Кодексі законів про працю України, Законі 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII  
(згідно з останнім документом, що, зокрема, запрова-

див зміни до КЗпП, офіційному прожитковому мініму-
му для працездатних осіб було надано функцій нор-
мативу для встановлення мінімального посадового 
окладу – тарифної ставки працівника найнижчої ква-
ліфікації (I розряду), яка є основою для формуван-
ня тарифної сітки та замінила мінімальну заробітну 
плату), Постанові КМУ «Про затвердження наборів 
продуктів харчування, наборів непродовольчих това-
рів та наборів послуг для основних соціальних і де-
мографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 р. 
№ 780, Методиці визначення прожиткового мініму-
му, затвердженій Наказом Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України, Державної служби статистики 
України від 3 лютого 2017 р. № 178/147/31. Проти-
річчя полягає в неузгодженості та суперечності низ-
ки ключових категорій державних соціальних стан-
дартів і гарантій, застосовуваних для розроблення 
й реалізації соціально-економічної політики у сфері 
оплати праці, забезпечення купівельної спромож-
ності зарплати та суспільно прийнятного рівня життя  
працівників [11].

Велике значення для оцінювання рівня й ди-
наміки купівельної спроможності заробітної пла-
ти, розуміння державою і роботодавцями її ролі у 
стимулюванні та усталенні економічного розвитку, 
ефективності відповідних суспільних та корпора-
тивних заходів також відіграють дослідження дифе-
ренціації в оплаті праці (зокрема, співвідношення 
мінімальної та середньомісячної заробітної плати, їх 
часток порівняно із сукупним фондом оплати праці 
та його основною частиною, ВВП у розрахунку на 
пересічного працівника), динаміки споживчих цін.  
Такі дослідження дають змогу оцінити чинні (сфор-
мовані, трансльовані) підходи до визначення вар-
тості робочої сили, готовності (зокрема, гарантій, 
стандартів) і досягнутого агрегованого рівня фінан-
сування її відтворення порівняно з параметрами за-
требуваності та експлуатації.

Параметри структури і якості споживання дають 
змогу відтворювати сукупний трудоресурсний по-
тенціал із певними психофізіологічними, інтелекту-
альними, професійно-кваліфікаційними характерис-
тиками, прийнятний для оновлення технологічного 
укладу економіки. Опосередковано вартість відтво-
рення робочої сили на макрорівні та регіональному 
рівні можна оцінити, наприклад, за сукупною част-
кою річного фонду заробітної плати, а також витрат 
на професійну освіту (вищу, професійно-технічну), 
програми обов’язкового, добровільного медично-
го страхування осіб працездатного і передпрацез-
датного віку, корпоративно організовану рекреацію 
щодо ВВП у розрахунку на 1 особу.

Суспільно значущі підходи до визначення вартос-
ті відтворення робочої сили у світі до початку ХХІ ст. 
усталилися у двох найбільш узагальнених моделях 
систем соціальних стандартів і гарантій. У першій 
з моделей величина мінімальної заробітної плати 
формується з урахуванням прожиткового мініму-
му – вартісного відображення так званого споживчо-
го кошика товарів і послуг, важливих для збереження 
життя та підтримання мінімально прийнятної якості 
життєдіяльності (при цьому в ідеалі мінімальна зарп-
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лата дорівнює прожитковому мінімуму). Інший підхід 
охоплює різноманітні методики визначення міні-
мальної заробітної плати, а також базових соціаль-
них виплат малозабезпеченим, безробітним, іншим 
вразливим категоріям з урахуванням не лише фізіо-
логічних, але й соціальних у широкому розумінні по-
треб людини (інтелектуальних, культурно-освітніх та 
культурно-дозвіллєвих, рекреаційних тощо). Базис-
ною категорією для розроблення інших соціальних 
стандартів і гарантій у першому випадку є прожит-
ковий мінімум, сформований з урахуванням вартості 
споживчого кошика, в другому – мінімальна зарплата 
(як прийнятна досягнута величина чи певний кількіс-
ний орієнтир для досягнення без потреби періодич-
ної обов’язкової деталізації змістового наповнення 
потреб, на які вона витрачається). Загалом у кожній 
країні світу, як і в Україні, склалася певна специфічна 
практика соціального забезпечення й захисту насе-
лення, далі поширювана на стандартизацію опла-
ти праці. Вітчизняні реалії обґрунтовують потребу 
збалансування вже застосовуваних категорій і ме-
ханізмів соціального гарантування й забезпечення 
населення в більш узгоджену систему, здатну актуа-
лізувати та порівняно швидко вжити нагальних захо-
дів з підвищення рівня оплати праці, зокрема завдя-
ки вирівнюванню відповідних показників у регіонах і 
видах діяльності з його найнижчими й близькими до 
середніх параметрами.

В рамках реформування прожиткового мініму-
му задля підвищення його розміру та оплати праці 
в Держбюджетах на 2020–2022 рр. анонсувались 
урядові ініціативи щодо усунення цього показника 
як бази обчислення низки соціальних виплат, що 
критично налаштовані експерти продовжують оці-
нювати насамперед як бажання стимулювати бізнес 
шляхом певного зменшення/перерозподілу податко-
вого навантаження за рахунок обмеження соціаль-
них виплат [12]. Внаслідок відходу від використання 
прожиткового мінімуму задля обчислення, зокрема, 
спектру соціальних допомог, соціальних пенсій тем-
пи зростання мінімального посадового окладу й міні-
мальної зарплати, як очікується, помітно випередять 
темпи підвищення таких соціальних виплат, що спри-
ятиме покращенню позитивного статистичного трен-
ду купівельної спроможності номінальної зарплати. 
Однак навантаження працездатних членів домогос-
подарств непрацездатними особами різних вікових 
категорій, зрештою, суттєво нівелюватиме реальну 
динаміку поліпшення купівельної спроможності пра-
цездатного населення України, адже більшість осіб 
перед- і післяпрацездатного віку (дітей, пенсіонерів, 
інвалідів тощо) перебуває на утриманні працюючих.

Зрозуміло, що періодичне підвищення мінімаль-
ної заробітної плати в подальшому (як і кардинальне 
її підвищення у 2017 р.) дедалі покращуватиме ди-
наміку пов’язаних з нею номінальних вартісних по-
казників та номінальних оцінок купівельної спромож-
ності зарплати у пропорції з офіційним прожитковим 
мінімумом, МЗП, середньомісячною зарплатою. Од-
нак поточний зріз відповідності стандарту, гарантії і 
вартісного показника соціально прийнятній якості 
задоволення спектру загальносуспільних, суспіль-
но необхідних і приватних потреб (доцільних і необ-

хідних для задоволення індивідами та спільнотами, 
зайнятими у нео- і постіндустріальних економіках) 
засвідчив відсутність позитивних змін, виявивши 
навіть низку негативних тенденцій, що загострю-
ються. Значне підвищення мінімальної зарплати 
суттєво пришвидшило інфляцію цін на споживчі то-
вари й послуги, що, поєднавшись із неоднозначною 
у 2017–2021 рр. динамікою банківських облікових 
ставок (з частішим пріоритетом до зростання), не 
лише нівелювало очікуваний позитивний вплив тако-
го політичного рішення на реальну купівельну спро-
можність працюючих, але й до певної міри ускладни-
ло перспективи зайнятості та отримання зарплати, 
спричинивши згортання малих і середніх підпри-
ємств, бізнесів ФОП, інших самозайнятих, скорочен-
ня штатів великих підприємств (зокрема, за рахунок 
виведення частини працюючих за штат).

З огляду на зміст категорій державних соціаль-
них стандартів, державних соціальних гарантій, со-
ціальних норм і нормативів, нормативів витрат (фі-
нансування) та прожиткового мінімуму, унормованих 
поточною редакцією від 10 червня 2018 р. ст. ст. 1, 4, 
6 Закону України «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії», простежуються такі 
їх взаємозв’язки:

– соціальні норми й нормативи (серед останніх 
фахові статистичні дослідження та нормативна база 
соціального забезпечення розрізняють нормативи 
раціонального і мінімального споживання) тракту-
ються як показники необхідного споживання продук-
тів харчування, непродовольчих товарів і послуг та 
забезпечення освітніми, медичними, житлово-кому-
нальними, соціально-культурними послугами;

– затверджуючись законодавчо, соціальні норми 
й нормативи набувають статусу державних соціаль-
них стандартів, що використовуються для визначен-
ня основних державних соціальних гарантій, коло 
яких охоплює встановлені спектром нормативно-
правових актів мінімальні розміри оплати праці, до-
ходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги, а також розміри інших видів соціальних 
виплат, які мають забезпечувати рівень життя, який 
не нижче прожиткового мінімуму (як базового дер-
жавного соціального стандарту);

– реалізація державних соціальних стандартів 
(зокрема, нормативів), отже, державних соціальних 
гарантій рівня життя, не нижчого від прожиткового 
мінімуму, передбачає дотримання певних нормати-
вів витрат (фінансування) як показників поточних і 
капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забез-
печення задоволення потреб в обсягах, не нижчих 
за визначені державними соціальними стандартами, 
отже, тих, які відшкодовуються відповідним розмі-
ром прожиткового мінімуму;

– вартість прожиткового мінімуму має гарантува-
ти принаймні споживання набору продуктів харчуван-
ня, якого достатньо для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження її 
здоров’я (отже, цей набір може двозначно трактува-
тися як такий, що відповідає і раціональним, і міні-
мальним потребам споживання), а також мінімальних 
наборів непродовольчих товарів і послуг, що задо-
вольняють основні соціокультурні потреби особистості.
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Адаптація взаємозв’язків основних категорій со-
ціальної політики у сфері регулювання оплати праці 
дає змогу окреслити методологію забезпечення та 
підвищення купівельної спроможності зарплати, по-
силення мультивекторного позитивного впливу спо-
живання на національне господарство (в напрямах 
його диверсифікації, модернізації, стимулювання 
продуктивної зайнятості) завдяки наповненню змісту 
соціального прожиткового мінімуму та його реаліза-
ції в рамках градації за поточним (офіційним) і ра-
ціональним рівнями, що відповідають мінімальним і 
гідним параметрам життєдіяльності, визнаним і сус-
пільно прийнятним.

При цьому моніторинг, оцінювання, унормуван-
ня спектру базових (життєвих), загальносуспільних, 
суспільно необхідних, приватних (мінімальних, раці-
ональних) потреб індивідів, територіальних і функ-
ціональних спільнот у Державному класифікаторі 
узагальнюють суспільні уявлення про мінімально 
прийнятний і гідний рівень життя. Виявлені потреби 
конкретизуються у соціальних нормах, соціальних 
нормативах мінімального і раціонального споживан-
ня (із заданими термінами перегляду та оновлення 
від 1 до 4–5 років), які узагальнюються в сукупності 
державних соціальних стандартів і державних соці-
альних гарантій за рівнями відображення суспільно 
прийнятного мінімального споживання, раціонально-
го та гідного рівнів життя й споживання. Якісні оцінки 
суспільно прийнятного мінімального і раціонального 
рівнів споживання визначають зміст фізіологічного 
та соціального компонентів відповідних споживчих 
кошиків (мінімального та раціонального), вартість 
яких узагальнюється у величинах базисної гарантії, 
якими є соціальний прожитковий мінімум, динаміч-
ні та часові орієнтири його наближення до щороку 
індексованої величини раціонального прожиткового 
мінімуму. Раціональний прожитковий мінімум, дифе-
ренційований за соціально-демографічними ознака-
ми структури споживання та динамічними орієнтира-
ми його досягнення, визначає гарантії мінімальних 
розмірів оплати праці, пенсій, спектру видів соціаль-
ної допомоги та інших соціальних виплат.

Соціальний прожитковий мінімум, який набуває 
статусу офіційного, диференціюється згідно із соці-
ально-демографічними ознаками за коефіцієнтами, 
нормами й нормативами споживання для чотирьох со-
ціальних груп, а також у середньому на 1 особу; опо-
середковується досягнутим фактичним рівнем оплати 
праці, визнаючи її варіації, номінальну динаміку й трен-
ди купівельної спроможності доходів домогосподарств, 
у складі яких є працюючі особи; впливає на рівень 
пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, інших 
видів соціальних виплат, а також на реалізацію норма-
тивів та фактичний рівень витрат (фінансування) за по-
точними й капітальними видатками бюджетів усіх рів-
нів на забезпечення державних соціальних стандартів.

Підвищення рівня і варіацій оплати праці в ре-
гіонах стимулюють перегляд змісту і вартості спо-
живчого кошика за стратегічними орієнтирами 
наближення до кількісно-якісних характеристик раці-
онального прожиткового мінімуму; нарощування об-
сягів бюджетних і позабюджетних інвестицій в інф-
раструктуру, інші проєкти та заходи із задоволення 

загальносуспільних і суспільно необхідних потреб 
територіальних і функціональних спільнот, збільшен-
ня низки соціальних виплат.

Реалізація купівельною спроможністю населен-
ня, зростаючою за індикаторами просування до раці-
онального споживання і гідного рівня життя, функцій 
із стимулювання та збалансування соціально-еконо-
мічного розвитку, забезпечує підвищення середньо-
місячної зарплати, подальшу диференціацію показ-
ників оплати праці у видах економічної діяльності 
та регіонах, отже, мотивує солідарність суспільного 
запиту на модернізацію стандартів задоволення за-
гальносуспільних, суспільно необхідних, приватних 
потреб у рамках базових гарантій оплати праці.

Дослідження питань інфляції цін на споживчі то-
вари й послуги, а також доцільності їх регулювання 
в контексті впливу на розподіл і перерозподіл доходів 
засвідчило, що темпи інфляції споживчих цін в Укра-
їні (зокрема, на продукти, найбільш цінні для збалан-
сованого харчового раціону людини, та низку послуг 
комунального господарства) принаймні впродовж 
останніх двох десятиліть стали перевершували індек-
си динаміки фізичного обсягу ВВП і ВРП, а в більшість 
років дослідженого періоду вони були більшими за 
індекси цін виробників промислової і сільськогоспо-
дарської продукції, а також індекси цін у будівництві. 
В минулому десятиріччі, особливо в останні кілька 
років, наша держава за темпами приросту споживчих 
цін часто очолювала негативний рейтинг країн світу.

Такі тенденції не лише повідомляють про послі-
довне подорожчання вартості життя, але й разом 
з даними щодо самооцінки домогосподарствами, у 
складі яких є працюючі особи, власного рівня дохо-
дів та економічного становища загалом свідчать про 
збереження та поповнення певних резервів накопи-
чень, на споживчу, а не на інвестиційну капіталізацію 
яких продовжують орієнтуватися провладні кола, не 
роблячи ефективних кроків для посилення суспільно 
корисного перерозподілу доданої вартості та легалі-
зації доходів.

Проблеми підтримання рівня життя працюючих 
і членів їх сімей актуалізують дискусії навколо дер-
жавного регулювання цін на соціально значущі това-
ри (продовольчі, різні види палива для населення) 
і послуги (ЖКГ, частина міського і приміського гро-
мадського транспорту). Така практика, яка порівняно 
нещодавно скасована в Україні, є напрацюванням 
частини транзитивних пострадянських економік, 
частково запозиченим з практик регулювання до-
ступу до задоволення життєво необхідних потреб у 
військовий час та періоди післявоєнного відновлен-
ня. Метою впровадження державного регулювання 
цін стала політична відповідь на надзвичайно по-
ширене й трансльоване ЗМІ суспільно кон’юнктурне 
судження щодо необхідності пом’якшення наслідків 
стрімкого майнового розшарування та маргіналіза-
ції вразливих верств у конкретно-історичному періо-
ді відновлення національної державності. В країнах 
Балтії, Польщі, землях, що увійшли до ФРН після при-
єднання Східної Німеччини, державне регулювання 
цін на суспільно значущі товари й послуги практично 
не проводилося, іноді заміняючись цільовими дотаці-
ями (державними, територіальних спільнот).
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Отже, державне регулювання цін не є поширеною 
і визнаною ефективною практикою ринкових еконо-
мік (як сформованих, так і перехідних), яку в період 
її існування в Україні авторитетні міжнародні інститу-
ції часто пропонували замінити саме адресними до-
таціями вразливих категорій населення та окремих 
домогосподарств, також наводячи приклади вико-
ристання в розвинутих країнах світу механізмів, що 
відповідають процедурі забезпечення вітчизняної 
вартісної межі малозабезпеченості (найхарактерні-
шим прикладом є welfare у США). Висока ресурсоєм-
ність української практики державного регулювання 
цін на товари й послуги життєвої та першої соціаль-
ної необхідності в умовах гострого дефіциту бюджету 
та стрімкої інфляції кінця 2013–2017 рр. послужила 
причиною спочатку фактичної, а потім унормованої 
відмови від неї. Водночас іманентна ринковій еко-
номіці асиметрія цін та товари й послуги природних 
монополістів, тяжіння до стагнації ринків збуту навіть 
у крупних містах та агломерованих міських системах 
розселення зумовлюють подальшу потребу в такому:

– субсидування для низки категорій вразливих 
домогосподарств товарів і послуг житлово-кому-
нального призначення (зазначений дефіцит коштів 
останніми роками спричиняє частий перегляд кри-
теріїв їх відбору за ознаками рівня й структури до-
ходів; наявності працюючих членів сімей; володіння 
нерухомістю, дорогою побутовою технікою і тран-
спортними засобами; здійснення разових покупок із 
перевищенням певних витрат, зокрема купівлі закор-
донних рекреаційних турів і нерухомості; наявності 
банківських депозитів на значні суми);

– укладання угод щодо регулювання цін на базо-
ві продовольчі товари, послуги проїзду в міському й 
приміському громадському транспорті між місцеви-
ми держадміністраціями та їх крупними постачаль-
никами (зокрема, мережевими реалізаторами).

Висновки. Оплата праці є важливою економічною 
категорією, спектр функцій якої пов’язує суспільні ін-
ститути економіки, держави, соціального забезпечен-
ня, ринкові відносини та інституції самоорганізації 
населення, формалізуючи їх цілі та завдання в життє-
діяльності соціуму, визначаючи пріоритети, напрями 
та механізми збалансування інтересів у національній 
стратегії сталого розвитку, диверсифікації та забез-
печення продуктивної зайнятості.

Вартість відтворення робочої сили, прийнятна 
на конкретно-історичному етапі розвитку держави 
та суспільства, визначається потребами, стимулами 
й механізмами забезпечення кадрами національної 
економіки та їх продуктивної зайнятості; втілюється 
у взаємоузгоджених державних соціальних стан-
дартах і гарантіях, методиках їх реалізації, затвер-
джуваних міністерствами і відомствами (розрахунки 
прожиткового мінімуму, споживчого кошика, межі ма-
лозабезпеченості тощо); обґрунтовує розміри гідної 
оплати праці, купівельно спроможних мінімальної 
заробітної плати та мінімального посадового окладу, 
а також державні вартісні й часові орієнтири коригу-
вання їх номінальних та реальних величин.

Підходи до регулювання оплати праці та купівель-
на спроможність зарплати безпосередньо впливають 
на оцінки та рейтинги України за бідністю та мігра-

ційними орієнтирами населення, адже «механізм» 
бідності – це відсутність індивідуальних і колектив-
них засобів та організаційно-економічних механізмів 
повноцінного (в контексті суджень конкретного соці-
уму) задоволення базових фізіологічних і соціальних 
потреб, що характеризує низький рівень купівельної 
спроможності та незадовільну якість відтворення 
трудового потенціалу таких категорій населення.

Отже, ключовими заходами щодо регулювання 
оплати праці в рамках національної стратегії дивер-
сифікації та забезпечення продуктивної зайнятості  
є такі:

– збалансування на законодавчому рівні вже 
унормованих базових стандартів і гарантій рівня 
життя та оплати праці;

– узгодження їх кількісно-якісних параметрів у 
спектрі методик соціального забезпечення й захисту 
(розрахунки прожиткового мінімуму, споживчого ко-
шика, межі малозабезпеченості, доходу, допустимо-
го для отримувача допомоги і субсидій);

– оптимізація підходів до розподілу й перероз-
поділу доданої вартості, а також контролю за розпо-
ділом фондів споживання суб’єктів господарювання 
між найманими працівниками і власниками засобів 
виробництва (фіскальними засобами; посиленням 
повноважень інспекцій праці за дотриманням міні-
мальних гарантій оплати праці, зокрема в разі вико-
ристання роботодавцем безтарифних і контрактних 
систем оплати);

– збалансування, підвищення ефективності ви-
конання державної стратегії диверсифікації та ін-
новаційної модернізації національної економіки за 
нагальними внутрішніми інвестиційними та інфра-
структурними пріоритетами.

Разом із розрахунками прожиткового мінімуму 
для основних категорій населення (зокрема, працез-
датного) кількісно-якісні та вартісні характеристики 
найважливіших законодавчо встановлених соціаль-
них стандартів і нормативів, агрегованих у їх Дер-
жавному класифікаторі (споживчих товарів і послуг, 
умов життєдіяльності, що забезпечують певні гаран-
товані законодавством рівень і якість життя, а саме 
трудового, позатрудового), доцільно диференціюва-
ти за певними соціально-демографічними ознаками 
осіб, що суттєво підвищить рівень обґрунтованості 
діяльності із соціального забезпечення й захисту, 
планування, фінансування та прогнозування спектру 
суспільних витрат на реалізацію державних соціаль-
них стандартів і гарантій. Окрім позитивної динаміки 
купівельної спроможності мінімальної і середньої за-
робітної плати, підвищення та пом’якшення дифе-
ренціації в оплаті праці регіонів переважно аграрної, 
агропереробної, ресурсодобуваючої спеціалізації, 
функціонування Державного класифікатора у сфері 
зайнятості найшвидше і найпомітніше може прояви-
тися стосовно оплати праці осіб, зайнятих на важ-
ких і шкідливих виробництвах та роботах (зокрема, 
тимчасових, сезонних, підсобних); посилення фінан-
сових стимулів підвищення рівня безпеки праці (зо-
крема, жінок фертильного віку, для яких порівняно 
нещодавно були скасовані обмеження на низку важ-
ких, складних, екстремальних видів діяльності, від-
повідних професій і посад).
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БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

UNEMPLOYMENT AS A SOCIOECONOMIC PROBLEM  
OF THE POPULATION OF UKRAINE
Безробіття є неминучим супутником ринкової економічної системи, і навіть за умови досконало-

го управління його неможливо усунути. Метою та критерієм ефективного управління економікою та 
ринком праці, зокрема, є відповідність рівня безробіття природній нормі. Прагнення тримати безро-
біття нижче природного рівня загрожує інфляцією та зниженням економічної ефективності. У стат-
ті досліджено сучасний стан безробіття в Україні. Визначено причини та фактори, що формують 
рівень безробіття в Україні. Розглянуто кількість вакансій та число безробітних за професійними 
групами, проаналізовано динаміку безробіття населення за причинами незайнятості. На основі аналі-
зу запропоновано основні напрями подолання безробіття як однієї з глобальних проблем світу. Акту-
альність теми визначається неминучістю безробіття в сучасній ринковій економіці та необхідністю 
вжиття заходів щодо усунення та пом’якшення негативних наслідків безробіття. Усі країни доклада-
ють чималих зусиль для подолання безробіття, але ще жодній із них не вдавалося ліквідувати його  
повністю.

Ключові слова: ринкова економіка, безробіття, зайнятість, вакансії, професійні групи, динаміка, еко-
номічно активне населення.

Безработица является неизбежным спутником рыночной экономической системы, и даже при ус-
ловии совершенного управления ее невозможно устранить. Целью и критерием эффективного управ-
ления экономикой и рынком труда, в частности, является соответствие уровня безработицы есте-
ственной норме. Стремление держать безработицу ниже естественного уровня грозит инфляцией и 
снижением экономической эффективности. В статье исследовано современное состояние безработи-
цы в Украине. Определены причины и факторы, формирующие уровень безработицы в Украине. Рас-
смотрено количество вакансий и число безработных по профессиональным группам, проанализирована 
динамика безработицы населения по причинам незанятости. На основе анализа предложены основные 
направления преодоления безработицы одной из глобальных проблем мира. Актуальность темы опре-
деляется неизбежностью безработицы в современной рыночной экономике и необходимостью приня-
тия мер по устранению и смягчению негативных последствий безработицы. Все страны прикладыва-
ют немало усилий для преодоления безработицы, но еще не одной из них не удалось ликвидировать ее  
полностью.

Ключевые слова: рыночная экономика, безработица, занятость, вакансии, профессиональные  
группы, динамика, экономически активное население.

Unemployment is an inevitable companion of a market economic system, and even with good governance it 
cannot be eliminated. The purpose and criterion of effective management of the economy and the labor market, 
in particular, is the compliance of the unemployment rate with the natural norm. The desire to keep unemployment 
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below the natural level threatens inflation and reduced economic efficiency. The article examines the current state 
of unemployment in Ukraine. The causes and factors that shape the unemployment rate in Ukraine are identified. 
The number of vacancies and the number of unemployed by occupational groups are considered, and the dyna- 
mics of unemployment due to unemployment is analyzed. Based on the analysis, the main directions of overcoming 
unemployment as one of the global problems of the world are proposed. The urgency of the topic is determined 
by the inevitability of unemployment in the modern market economy and the need to introduce measures to elimi-
nate and mitigate the negative effects of unemployment. All countries are making considerable efforts to overcome 
unemployment, but none of them has yet managed to eliminate it completely. Unemployment is a socio-economic 
phenomenon in which part of the labor force (economically active population) is not employed in the economy.  
This means that, in fact, unemployment acts as the excess of labor supply over demand for it. The experience of in-
dividual countries entering the market shows that the level of employment and unemployment fluctuates significantly 
in each period, which is the result of the combined influence of many factors. The causes of unemployment and its 
types can be very different. There is overt and covert unemployment. Open unemployment means the presence 
of a clearly unemployed population, hidden – the presence of an officially employed population. Unemployment is 
becoming massive and permanent, especially in the least developed regions. The unemployed are dominated by 
women, specialists with higher education. The age structure is dominated by young people. To solve the problems 
of the current state of the labor market, it is necessary to develop new strategic directions for the development of the 
labor market of Ukraine.

Keywords: market economy, unemployment, employment, vacancies, professional groups, dynamics, econo- 
mically active population.

Постановка проблеми. Дослідження проблеми 
безробіття в Україні є досить актуальним, оскільки 
воно створює низку проблем як у соціальному, так 
і в економічному аспектах, таких як скорочення ку-
півельної спроможності населення, утрата платників 
податків для бюджету й персоналу для підприємств. 
Усі країни світу докладають чималих зусиль для по-
долання цього явища, але жодній ще не вдалося лік-
відувати його повністю.

Отже, безробіття є центральною соціальною 
проблемою сучасного суспільства. Причинами цьо-
го поширеного явища є неефективне використання 
робочої сили в минулому та відсутність економічних 
умов, які б дали змогу людям застосовувати свої на-
вички у продуктивній роботі за гідну плату. Регулю-
вання зайнятості на державному рівні – це процес 
впливу на трудову сферу для досягнення цілей та 
задоволення потреб суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
уковій та методичній літературі наведено багато при-
кладів вивчення та аналізу проблем безробіття, що 
знайшло відображення в низці публікацій вітчиз-
няних та іноземних науковців і практиків, таких як 
Л. Транченко, О. Майсюра, І. Давидова, Д. Богиня, 
Г. Волинський, В. Геєць, В. Герасимчук, О. Грішнова. 
Аналіз еволюційних підходів до вирішення проблем 
безробіття відображений у працях визначних зару-
біжних учених, таких як А. Сміт, Т. Мальтус, Ф. Кене, 
Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Кейнс. Однак слід зазна-
чити, що, незважаючи на велику кількість наукових 
досліджень, аналіз причин та методів подолання 
безробіття як однієї з глобальних проблем світу, на 
сучасному етапі економічної реформи в Україні без-
робіття залишається актуальною проблемою і по-
требує подальшого дослідження та додаткових на-
укових і практичних досягнень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для вирішення проблем сучас-
ного стану ринку праці необхідно розробити нові 
стратегічні напрями розвитку ринку праці України. 
Незважаючи на значне коло досліджень, пов’язаних 
з оцінюванням, розробленням заходів подолання 
безробіття, доводиться стверджувати, що досі не за-

пропоновано ефективних універсальних механізмів 
протидії безробіттю в Україні та забезпечення ефек-
тивної зайнятості.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є вивчення проблеми безробіття 
у глобальному та національному вимірах, оціню-
вання причин безробіття за професійними групами, 
з’ясування навантаження незайнятих на вільні робочі 
місця та перспектив можливостей працевлаштуван-
ня безробітних. Головними аспектами статті є дослі-
дження та аналіз сучасного стану вітчизняного ринку 
праці, з’ясування особливостей і проблем економічної 
активності населення в Україні, пошук основних шля-
хів його подолання на основі зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі дослідження та проведення аналізу безро-
біття України потрібно визначити саме поняття «без-
робіття населення».

Безробіття – це соціально-економічне явище, 
в якому частина робочої сили (економічно активне 
населення) не зайнята в економіці. Це означає, що 
фактично безробіття виступає як перевищення про-
позиції робочої сили над попитом на неї.

В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Зако-
ну «Про зайнятість населення» законодавчо визна-
чається безробіття. Згідно з нашим законодавством, 
безробітними вважаються люди працездатного віку, 
які втратили роботу з незалежних від них причин, не 
мають заробітку, а також ті громадяни, що виходять 
вперше на ринок праці, зареєстровані в центрах 
зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до 
праці. Безробітними, зареєстрованими в державній 
службі зайнятості, є особи, які є безробітними, шука-
ють роботу та були офіційно безробітними у держав-
ній службі зайнятості у встановленому порядку [1].

Факторами формування безробіття можуть бути 
такі:

– нестача сукупного ефективного попиту;
– негнучкість системи відносних цін і ставок за-

робітної плати, викривлення в ній, пов’язані з грошо-
вою експансією держави й подальшою інфляцією;

– недостатня мобільність робочої сили;
– структурні зрушення в економіці;
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– дискримінація на ринку праці щодо жінок, мо-
лоді та національної меншості;

– демографічні зміни в чисельності та складі ро-
бочої сили;

– сезонні коливання в рівнях виробництва окре-
мих галузей економіки [2].

Досвід переходу окремих країн на ринок пока-
зує, що рівень зайнятості та безробіття істотно ко-
ливається в кожен період, що є результатом спіль-
ного впливу багатьох факторів. Причини безробіття 
та його види можуть бути різними. Існує відкрите й 
приховане безробіття. Відкрите безробіття означає 
наявність явно безробітного населення, приховане – 
наявність офіційно зайнятого населення [3].

Безробіття стає масовим і постійним, особливо 
це стосується найменш розвинених регіонів. Серед 
безробітних домінують жінки, фахівці з вищою осві-
тою. У віковій структурі домінують молоді люди.

Згідно із Законом України «Про зайнятість насе-
лення», безробітними вважаються працездатні гро-
мадяни працездатного віку, які з незалежних від них 
причин не мають заробітку або інших передбачених 

чинним законодавством доходів через відсутність 
підходящої роботи, зареєстровані у державній служ-
бі зайнятості, тобто це особи, що справді шукають 
роботу та здатні приступити до праці. Не можуть 
бути визнані безробітними такі громадяни:

– віком до 16 років, за винятком тих, які працю-
вали і були вивільнені у зв’язку зі змінами в організа-
ції виробництва і праці;

– які вперше шукають роботу і не мають профе-
сії (спеціальності), в тому числі випускники загаль-
ноосвітніх шкіл, якщо вони відмовляються від прохо-
дження професійної підготовки або від оплачуваної 
роботи, включаючи роботу тимчасового характеру;

– які відмовилися від двох пропозицій підходя-
щої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайня-
тості як осіб, котрі шукають роботу;

– які мають право на пенсію відповідно до зако-
нодавства України [4].

Гострою сьогодні є проблема високої частки без-
робітних з вищою освітою в Україні, оскільки вини-
кає питання про раціональність державної політики 
щодо фінансування навчання такої великої кількос-

Таблиця 1
Динаміка безробіття населення за причинами незайнятості у 2016–2020 роках

Рік

Причини незайнятості, %

вивільнені 
з економічних причин

звільнені за станом 
здоров’я, через 

оформлення пенсії
звільнені 

за власним бажанням
не працевлаштовані 

після закінчення 
закладів освіти

2016 22,4 1,8 33,0 15,6
2017 23,2 2,0 34,5 12,2
2018 20,7 1,1 38,0 9,8
2019 21,5 3,4 39,6 9,4
2020 22,9 3,0 34,1 9,3

Джерело: складено авторами на основі джерела [5]
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Рис. 1. Динаміка безробіття населення за причинами незайнятості у 2016–2020 роках
Джерело: складено авторами на основі джерела [5]
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ті місць для різних спеціальностей у системі вищої 
освіти.

Проаналізуємо динаміку безробіття населення 
(за методологією МОП) за причинами незайнятості у 
2016–2020 роках (табл. 1). Дані наведено за резуль-
татами обстеження робочої сили без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя.

Розглянувши дані, наведені у табл. 1, доходимо 
висновку, що відсоток безробітних, які не працевла-
штовані після закінчення закладів освіти, з кожним 
роком стає меншим. Спостерігаємо збільшення від-
сотку звільнених за власним бажанням з 2016 року 
по 2019 рік, у якому він сягнув відмітки у 39,6%, але 
вже у 2020 році відбувається зниження відсотку 
звільнених за власним бажанням до 34,1%. Про-
аналізувавши останні два роки, бачимо тенденцію 
до збільшення звільнених з економічних причин із 
21,5% до 22,9% та зменшення звільнених за станом 
здоров’я, через оформлення пенсії з 3,4% до 3,0%.

Задля наочного представлення інформації, нада-
ної у табл. 1, побудуємо графік (рис. 1).

Процеси, що відбуваються в економіці регіону чи 
країни, закономірно впливають на ситуацію у сфері 
зайнятості. Якщо торік через пандемію та її наслідки 
фірми та компанії вимушено скорочували обсяги ви-
робництва, а рівень безробіття стрімко зростав, то 
із січня поточного року ринок праці поволі починає 
відновлюватися, адже збільшується кількість заяв-
лених працедавцями вакансій, зменшується число 
безробітних. Розглянемо кількість вакансій та кіль-
кість безробітних станом на 1 серпня 2021 року за 
професійними групами (табл. 2).

Проаналізувавши дані, наведені у табл. 2, бачи-
мо, що є три професійні групи, які мають найбільшу 
кількість претендентів на 1 вакансію, а саме законо-
давці, вищі державні службовці, керівники, менедже-

ри (управителі); кваліфіковані робітники сільського 
та лісового господарств, риборозведення та рибаль-
ства; технічні службовці, і це свідчить про те, що чис-
ло безробітних набагато більше, ніж представлених 
вакансій названих груп. Слід зазначити, що існує 
професійна група, у якій на 1 вакансію представлено 
лише 2 особи, до якої належать кваліфіковані робіт-
ники з інструментом. Розглядаючи дані таблиці за-
галом, можемо спостерігати несприятливу картину 
занадто малої кількості вакансій щодо числа безро-
бітних, яке поступово збільшується.

Задля наочного представлення інформації, нада-
ної у табл. 2, побудуємо графік (рис. 2).

Основним джерелом створення робочих місць у 
зарубіжних країнах є інвестиції. Інвестиційні вкла-
дення є індикатором розвитку національної еконо-
міки та мають значний вплив на функціонування 
ринку праці в Україні. Регулювання зайнятості на 
державному рівні – це процес впливу на сферу ро-
боти для досягнення цілей та задоволення потреб  
суспільства.

Висновки. Сьогодні проблема безробіття вима-
гає розроблення та реалізації соціальних гарантій 
як із боку держави, так і з боку регіональної влади. 
Проблема безробіття нині потребує негайного вирі-
шення та поглибленого наукового аналізу, який може 
бути використаний для розроблення та впроваджен-
ня ефективної соціально-економічної політики, що 
буде спрямована на забезпечення продуктивності 
праці, зайнятість економічно активного населення 
країни та скорочення рівня безробіття до мінімаль-
ного соціально допустимого рівня.

На нашу думку, основними напрямами вирішення 
проблеми безробіття в нашій країні можуть бути на-
дання премій підприємствам, які сплачують страхові 
внески більше двох років, без звільнення працівни-
ків, стимулювання розвитку малого та середнього 

Таблиця 2
Кількість вакансій та кількість безробітних  

станом на 1 серпня 2021 року за професійними групами

Професійні групи
Кількість 
вакансій, 
одиниць

Кількість 
безробітних, осіб

Кількість претендентів 
на 1 вакансію, осіб

Усього 73 149 321 233 4
Законодавці, вищі державні службовці, 
керівники, менеджери (управителі) 3 575 52 089 15

Професіонали 8 744 36 865 4
Фахівці 7 525 37 070 5
Технічні службовці 2 459 19 857 8
Працівники сфери торгівлі та послуг 10 549 52 527 5
Кваліфіковані робітники сільського 
та лісового господарств, риборозведення 
та рибальства

808 8 278 10

Кваліфіковані робітники з інструментом 16 289 24 665 2
Робітники з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою технологічного 
устаткування, складання устаткування 
та машин

13 271 51 781 4

Найпростіші професії 9 929 38 101 4
Джерело: складено авторами на основі джерела [6]
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бізнесу, заохочення підприємців до навчання, пере-
підготовки, подальше працевлаштування додаткової 
робочої сили, надання підприємцям субсидій, бону-
сів та податкових пільг під час працевлаштування 
додаткової робочої сили. Таким чином, вжиття ви-
щезазначених заходів значно покращить ситуацію 
зайнятості населення на національному ринку праці.
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  
КОНЦЕПЦІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF APPLYING  
THE CONCEPT OF VALUE-BASED MANAGEMENT  
IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC COMPANIES
У статті проведено аналіз зарубіжної практики впровадження вартісно-орієнтованого управління на 

прикладі окремих компаній. Висвітлено переваги цього підходу та встановлено основні об’єктивні при-
чини, які перешкоджають переходу вітчизняних підприємств від традиційного управління до управління 
на основі концепції VBM. Зазначено, що ключовим моментом у процесі переходу до VBM є формування 
системи показників, які б дали змогу оцінити зміну вартості компанії. Запропоновано здійснювати процес 
імплементації вартісно-орієнтованого управління в практичну діяльність вітчизняних компаній за такими 
етапами, як розроблення відповідної корпоративної стратегії, створення цільових показників ефектив-
ності, формування операційних планів, вимірювання ефективності на основі ключових показників, у тому 
числі нефінансових.

Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, оцінка вартості компанії, показники ефективності, 
етапи імплементації.

В статье проведен анализ зарубежной практики внедрения стоимостно-ориентированного управ-
ления на примере отдельных компаний. Освещены преимущества этого подхода и установлены основ-
ные объективные причины, препятствующие переходу отечественных предприятий от традиционного 
управления к управлению на основе концепции VBM. Указано, что ключевым моментом в процессе перехо-
да к VBM является формирование системы показателей, которые бы позволили оценить изменение сто-
имости компании. Предложено осуществлять процесс имплементации стоимостно-ориентированного 
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управления в практическую деятельность отечественных компаний по таким этапам, как разработка 
соответствующей корпоративной стратегии, создание целевых показателей эффективности, форми-
рование операционных планов, измерение эффективности на основе ключевых показателей, в том числе 
нефинансовых.

Ключевые слова: стоимостно-ориентированное управление, оценка стоимости компании, показате-
ли эффективности, этапы имплементации.

The rapid development of globalization and increased competition in domestic and foreign markets, including 
financial markets, has prompted a change in traditional approaches to managing modern business structures. There 
was a need to form a new approach that would not only ensure the growth of the company’s value in the long term, 
but also balance the interests of stakeholders and managers. This article analyzes the foreign practice of implement-
ing value-oriented management on the example of individual companies. The advantages of this approach, which 
determine its active application in foreign practice of activity, are highlighted. The main objective reasons that prevent 
the transition of domestic enterprises from traditional management to management based on the concept of VBM are: 
the need to completely replace the old corporate culture with a new one and the formation of value-oriented thinking 
of all employees; insufficient development of the stock market in Ukraine and related difficulties in forecasting cash 
flows and calculating discount rates; the dominance among domestic business entities of small and medium-sized 
limited liability companies, whose activities in conditions of economic instability are focused on obtaining short-term 
financial and economic benefits; imperfect domestic financial statements, as a small proportion of domestic compa-
nies use reports prepared according to international standards; the “human factor”, that is, a lack of understanding of 
the financial essence of VBM and lack of awareness of its possible effect, respectively, is the disinterest of managers 
and managers in the development of this area. It is noted that the key point in the transition to VBM is the formation of 
a system of indicators that would allow us to assess changes in the company’s value. It is proposed to implement the 
process of implementing value-oriented management in the practical activities of domestic companies at the following 
stages: development of an appropriate corporate strategy, creation of performance targets, formation of operational 
plans, and measurement of efficiency based on key indicators, including non-financial ones.

Keywords: value based management, company valuation, efficiency indicators, stages of implementation.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток гло-
балізаційних процесів, посилення конкуренції на 
внутрішніх та зовнішніх ринках, у тому числі на фі-
нансовому, спонукали до зміни традиційних підходів 
до управління компаніями. У таких умовах орієнтація 
виключно на фінансовий результат у вигляді чисто-
го прибутку достовірно не відображає реальний стан 
речей компанії, рівень ефективності її діяльності та 
конкурентоспроможності. Необхідний інший крите-
рій, який би настільки не залежав від короткостро-
кових коливань процентних ставок, курсу валют і був 
захищений від можливих маніпуляцій як з боку самої 
компанії та її менеджменту, так і з боку зовнішніх за-
цікавлених осіб (споживачів продукції компанії, по-
стачальників, конкурентів).

Виникла потреба формування нового підходу, 
який не тільки забезпечив би зростання вартості 
компанії у довгостроковій перспективі, але й зба-
лансував би інтереси стейкхолдерів та менедже-
рів компанії. Внаслідок цього на початку 80-х років  
ХХ століття на запити стратегічного й фінансового 
консалтингу виникла концепція вартісно-орієнтова-
ного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що вперше термін “Value Based 
Management” застосував у 1994 році Джон Елліс 
Мактаггарт у монографії «Імператив вартості» [1]. 
Ним було доведено, що грошові потоки формують 
вартість компанії, а також показано, як сформува-
ти таке завдання для менеджменту, що дасть змо-
гу максимізувати акціонерну вартість та встановити 
взаємозв’язок між прийнятою компанією стратегією 
та її вартістю на ринках капіталу.

Теоретичне обґрунтування концепції вартісно-
орієнтованого управління було здійснено Альфре-
дом Раппапортом у праці «Створення вартості для 

акціонерів: новий стандарт ведення бізнесу» [2], а 
у статті «Десять принципів створення вартості для 
власників» [3] цей автор першим сформулював 
основні принципи зазначеної концепції.

Вперше абревіатура VBM (Value-Based 
Management) була використана у 1990-х роках, коли 
Б. Стюарт, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін опублі-
кували працю «Вартість компанії: оцінка та управлін-
ня», що стала фундаментом вартісно-орієнтованого 
менеджменту у світі, а у 2020 році була перевидана 
всьоме [4].

Серед вітчизняних учених, які зробили вагомий 
внесок у розвиток та популяризацію вартісно-орієн-
тованого управління в Україні, слід відзначити таких, 
як О.Г. Мендрул [5], О.О. Терещенко [6], Т.В. Момот 
[7], Л.А. Костирко [8], О.О. Захаркін [9], В.В. Чепка 
[10], Д.В. Коробков [11].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, незважаючи на чима-
лу кількість наукових публікацій, присвячених кон-
цепції VBM, їх більшість спрямована на дослідження 
її теоретичних аспектів, а проблеми, які стосуються 
практичного впровадження вартісно-орієнтованого 
підходу у діяльність вітчизняних підприємств, зали-
шаються невирішеними.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є проведення аналізу зарубіж-
ної практики впровадження вартісно-орієнтованого 
управління на прикладі окремих компаній, висвітлен-
ня переваг цього підходу та встановлення основних 
об’єктивних причин, що перешкоджають переходу ві-
тчизняних підприємств від традиційного управління до 
управління на основі концепції VBM, а також здійснен-
ня характеристики основних етапів його імплементації.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
рубіжний досвід практичного застосування вартісно-
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орієнтованого менеджменту представлений різними 
бізнес-структурами промислового, транспортного й 
фінансового секторів економіки: від найбільших ком-
паній, корпорацій, державних підприємств до малих 
фірм та підприємців.

На прикладі окремих компаній розглянемо причи-
ни, які спонукали до впровадження вартісно-орієнто-
ваного управління у їх діяльність.

Найбільш яскравим прикладом успішного впро-
вадження концепції VBM, який можна вважати кла-
сичним, є компанія “Coca-Cola”, що, використавши 
показник доданої економічної вартості (Economic 
Value Added, EVA), з 1981 року забезпечила зростан-
ня своїх акцій у ціні у 20 разів, а саме з $3 до майже 
$60 [12].

Ще одним прикладом є нідерландська трансна-
ціональна корпорація “AkzoNobel” [13], яка виро-
бляє фарби та хімічну продукцію. Ця компанія пра-
цює у більш ніж 80 країнах світу та налічує близько 
35 700 працівників, а її штаб-квартира знаходиться 
в Амстердамі. Впровадження вартісно-орієнтова-
ного управління компанія здійснювала впродовж 
1999–2003 років, зазначивши у своєму щорічному 
звіті за 1999 рік таке: «наші амбіції у 2000 році – здій-
снити подальший перехід до створення вартості як 
рушійної сили нашого бізнесу» [14, с. 115]. До того 
“AkzoNobel” зосереджувала більшу увагу на фінан-
сових показниках, а саме рентабельності продаж та 
рентабельності інвестицій.

Першою і основною причиною впровадження 
вартісно-орієнтованого управління цією компанією 
була необхідність зосередження уваги на ефектив-
ності використання наявного капіталу, оскільки ве-
ликі придбання компанії у попередні роки діяльності 
привели до посиленого тиску з боку ринку капіталу.

Другою причиною впровадження VBM було заохо-
чення до участі у вартісно-орієнтованому управлінні 
працівників. Оскільки всі бізнес-одиниці компанії 
характеризувались дуже високим рівнем автономії, 
управління на основі вартості мало стати поштов-
хом до зміни мислення менеджерів та працівників, 
а також їх стимулювання до нарощування вартості 
капіталу.

Третя причина полягала в тому, що ціна акцій 
“AkzoNobel” на ринку була заниженою, через що 
компанія могла стати об’єктом ворожого поглинання. 
Це змусило більше уваги приділяти корпоративній 
ефективності.

Четвертою і найбільш вагомою причиною була 
необхідність установити зв’язок між вартістю капіта-
лу та її прибутками і збитками [14, с. 115–116].

У результаті впровадження VBM у 2017 році обіг 
компанії “AkzoNobel” склав 9,6 млрд. євро [13], а до-
дана економічна вартість EVA зросла з 270 млн. євро 
у 1999 році до 520 млн. євро у 2003 році [14, с. 116].

Також як приклад успішного переходу до вар-
тісно-орієнтованого управління слід розглянути 
“Schiphol Grouр” – нідерландську компанію з управ-
ління аеропортами, яка позиціонує себе як компанія, 
що виконує важливу соціально-економічну функцію 
[15]. “Schiphol Grouр” належить міністерству фінансів 
Нідерландів (69,77%), муніципалітетам Амстердама 
(20,03%) і Роттердама (2,2%), а також 8% її активів 

належать міжнародному оператору “Paris Aéroport” 
[16]. Водночас “Schiphol Group” є 100% акціонером 
амстердамського аеропорту Схіпхол, аеропортів Рот-
тердам-Гаага та Лелістад. Вона також володіє 51% 
активів аеропорту Ейндховена, 19,6% аеропорту 
Брісбена та 35% аеропорту Хобарт. Крім того, компа-
нія має операційну франшизу терміналу 4 міжнарод-
ного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку. 
Дохід компанії у 2018 році становив 1,5 млрд. євро, 
активи оцінюються в 7,354 млрд. євро [16].

Перехід “Schiphol Group” до вартісно-орієнтова-
ного управління відбувався упродовж 1998–2000 рp., 
а його основними причинами стали такі [14, с. 164–183]:

– насамперед нова організаційна структура, що 
набула реалізації у 1998 році, коли керівництво ком-
панії поставило перед бізнес-одиницями завдання 
продемонструвати свої економічні здобутки; окрім 
того, впровадження VBM дало змогу враховувати ас-
пекти, яким за традиційного інвестиційного аналізу 
не приділялось належної уваги, зокрема тому факту, 
що розподіл активів та плата за капітал мають суттє-
вий вплив на рентабельність інвестицій;

– майбутня приватизація і, як наслідок, посиле-
на увага до прибутковості акцій, оскільки фондовий 
ринок вимагав певну норму прибутку на вкладений у 
компанію капітал;

– необхідність єдиної інформаційної системи 
управління, яка б узгоджувала зовнішню та внутріш-
ню звітність і контроль; така система спрощувала 
прийняття рішень, пов’язаних з управлінням вартіс-
тю, в результаті полегшеного пошуку даних, необхід-
них для проведення розрахунків вартісних показників;

– юридичні вимоги Нідерландського антимо-
нопольного органу щодо механізму ціноутворення, 
оскільки компанія отримувала максимальну норму 
прибутку від авіаційної діяльності; також VBM роз-
глядався як ефективний інструмент протистояння 
владі.

Наступний приклад успішного впровадження кон- 
цепції вартісно-орієнтованого управління у Нідер-
ландах – один із найбільших банків “ABN AMRO” 
[17]. Станом на 2017 рік активи “ABN AMRO” оціню-
ються в 393 млрд. євро. Банк діє у 63 країнах світу та 
налічує близько 110 тис. працівників [18].

Основною причиною переходу цим банком до 
вартісно-орієнтованого управління була необхідність 
здійснювати більш обґрунтоване інвестування та по-
силення контролю над витратами. Це було спричи-
нено загостренням конкуренції у банківській сфері 
внаслідок подальшої глобалізації, що привело до 
інтеграції та дерегуляції ринків капіталу; збільшен-
ня ефекту масштабу та консолідації постачальників 
фінансових послуг за рахунок злиття, поглинання та 
об’єднання банківських інститутів, що привело до 
створення транснаціональних банків; зростання ви-
мог до якості фінансових послуг з боку клієнтів; тех-
нологічної революції (діджиталізації), що привела до 
зменшення витрат на комунікації [14, с. 93].

Отже, перехід до вартісно-орієнтованого управ-
ління став важливим та необхідним етапом у функ-
ціонуванні розглянутих компаній, які за певних при-
чин мали труднощі у своїй діяльності. Застосування 
цього підходу дало змогу підвищити ефективність їх 
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роботи, зменшити тиск із боку ринків капіталу, забез-
печити зростання прибутковості та вартості, а також 
впровадити позитивні зміни у внутрішньому серед-
овищі серед працівників з урахуванням інтересів 
власників.

Як зазначається у роботі М.К. Ізмайлова та 
В.В. Кобзєва [19], нині 75% компаній Німеччини, Ір-
ландії, Швейцарії та Австрії повністю перейшли на 
VBM. Серед британських компаній таких виявилося 
65%, французьких – 50%, італійських – 40%. Щодо 
скандинавських країн, то бізнес Норвегії та Швеції 
охоплено цією практикою поки що тільки на третину.

У США вартісно-орієнтоване управління має 
статус найбільш респектабельної та адекватної на-
укової концепції після публікації дослідження амери-
канських учених. Ефективність концепції, за їх під-
рахунками, становить від 25% до 40% у торгівлі та 
страхуванні, у банківській сфері та будівництві – до 
100–200% [19, с. 203].

Також дієвість вартісно-орієнтованого управління 
підтверджено у дослідженні [20], згідно з яким ком-
панії, що застосовують у своїй діяльності принципи 
VBM, мають суттєві переваги внаслідок зростання 
ефективності використання ресурсів (82%); збіль-
шення дохідності акцій порівняно з конкурентами 
(73%); більш обґрунтованого планування інвестицій 
(69%); орієнтації на довгострокову, a не миттєву ви-
году (68%); підвищення прозорості процесів створен-
ня і руйнування вартості на підприємстві (87%).

Отже, Т. Коупленд, Т. Коллер і Дж. Муррін зазна-
чають, що керівництво компаній, акції яких вільно 
обертаються на ринку цінних паперів, рано чи пізно 
приходять до необхідності створення системи управ-
ління вартістю [21, с. 82].

Водночас відомі приклади невдалого впрова-
дження VBM. Зокрема, керівництво однієї з найбіль-
ших американських телекомунікаційних компаній 
“AT&T” у 1994 році прийняло рішення про перехід до 
вартісно-орієнтованого управління, базуючись на ви-
користанні показника EVA. Однак через три роки ком-
панія відмовилась від цього підходу через, по-перше, 
невідповідність EVA створенню акціонерної вартості; 
по-друге, труднощі під час формування мотивації для 
менеджерів на основі EVA. Саме ці причини привели 
до того, що за період використання VBM-підходу вар-
тість компанії “AT&T” знизилась на 9% [22].

Окрім того, як показує світовий досвід, застосу-
вання VBM має деякі інші обмеження, і не всі компа-
нії можуть мати однаковий зиск під час використання 
цього інструменту. Вважається, що цей підхід більше 
придатний для компаній, які функціонують у капіта-
ломістких, виробничих галузях, на відміну від компа-
ній сфери послуг, де зазвичай більше уваги приділя-
ється розвитку людських ресурсів. Окрім того, існує 
думка про те, що впровадження VBM доцільне лише 
на підприємствах, які мають певні фінансові трудно-
щі, а також у новостворених компаніях, яким не по-
трібно кардинально змінювати норми корпоративної 
культури, що вже склалися [22].

Підсумовуючи проведений аналіз, зазначаємо, 
що загалом використання вартісно-орієнтованого 
управління у практичній діяльності компаній має низ-
ку переваг, серед яких слід виділити такі:

– узгодження інтересів не тільки акціонерів та 
менеджерів компанії, але й інших зацікавлених сто-
рін, а саме стейкхолдерів (працівників, кредиторів, 
постачальників, споживачів, органів місцевої влади, 
держави);

– орієнтація на підвищення ефективності ді-
яльності компанії у довгостроковій перспективі, гар-
монізація стратегічних, поточних і тактичних цілей, 
оскільки основним критерієм їх формування є мак-
симізація вартості;

– створення конкурентних переваг за рахунок 
підвищення капіталізації компанії;

– висока інформативність вартісно-орієнтова-
них показників, адже жоден інший показник оцінки 
результатів функціонування компанії не інтегрує в 
собі такий масив інформації про її інвестиційну при-
вабливість, склад і рівень основних ризиків, можливі 
резерви більш ефективного використання ресурсно-
го потенціалу тощо;

– підвищення рівня транспарентності компанії, 
тобто прозорості ведення бізнесу за рахунок ефек-
тивної комунікації між керівництвом компанії та її ак-
ціонерами, кредиторами, засобами масової інфор-
мації, іншими ринковими агентами і суспільством 
загалом;

– формування системи мотивації персоналу, за 
якої розмір винагороди буде безпосередньо залежа-
ти від величини вартості, створеної кожним праців-
ником (шляхом визначення, планування й контролю 
ключових факторів вартості на кожній ділянці ро-
боти, яку виконують працівники відповідної бізнес-
структури) [23];

– формування дієвої системи моніторингу діяль-
ності компанії, що значно підвищує якість і ефектив-
ність ухвалення управлінських рішень.

Якщо у діяльності зарубіжних компаній вартіс-
но-орієнтоване управління є доволі поширеним, то 
вітчизняні підприємства користуються цим інстру-
ментом вкрай рідко. Основними об’єктивними при-
чинами, які перешкоджають активній імплементації 
вартісно-орієнтованого управління у діяльність ві-
тчизняних компаній, є такі [6; 9; 10]:

1) VBM є всеохоплюючою та цілісною системою 
менеджменту, для ефективного впровадження якої 
необхідна повна заміна старої корпоративної куль-
тури на нову й формування вартісно-орієнтованого 
мислення, яке базується на наявності двох компо-
нентів, а саме системі оцінювання вартості та вартіс-
но-орієнтованому управлінні; здебільшого менедже-
ри чітко не уявляють, як створюється вартість, які 
фактори на це впливають, як ринок оцінює компанії;

2) недостатній розвиток фондового ринку в Укра-
їні не дає змоги точно визначити ринкову вартість 
власного капіталу та, відповідно, правильно оцінити 
зміну вартості компанії; труднощі під час прогнозу-
вання грошових потоків, на яких ґрунтується така 
оцінка, ускладнюють отримання достовірних резуль-
татів; крім того, в українських реаліях розрахунок 
ставок дисконту для врахування фактору часу часто 
супроводжується високим рівнем суб’єктивізму;

3) більшість бізнес-структур в Україні (понад 
50%) – це товариства з обмеженою відповідальніс-
тю, а саме малі та середні підприємства; в умовах 
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нестабільної економіки, несприятливої політичної 
ситуації, перманентних змін у законодавстві відбу-
вається генерування високих операційних, фінансо-
вих, комерційних та інших ризиків, тому діяльність 
підприємств спрямована зазвичай на одержання 
прибутку в короткостроковому періоді, причому пе-
реважно за рахунок оптимізації витрат, а не на отри-
мання позитивних економічних ефектів у довгостро-
ковій перспективі;

4) базою для проведення розрахунку вартісно-
орієнтованих показників є недосконала вітчизняна 
фінансова звітність, оскільки тільки незначна част-
ка вітчизняних підприємств використовує звітність, 
сформовану за міжнародними стандартами; також 
вартісно-орієнтоване управління передбачає пере-
ведення показників фінансового обліку в показники 
управлінського обліку [10, с. 237].

Окрім того, російські вчені М.К. Ізмайлов та 
В.В. Кобзєв вважають, що основним стримуючим 
фактором впровадження вартісно-орієнтованого 
підходу в діяльність компаній на пострадянському 
просторі є «людський фактор», тобто нерозуміння 

фінансової сутності VBM та відсутність усвідомлен-
ня його можливого ефекту, звідки випливає незаці-
кавленість керівників і менеджерів у розвитку цього 
напряму [19, с. 205]. До того ж рівень заробітної пла-
ти та інших винагород більшості менеджерів не за-
лежить від їх внеску в зростання вартості компанії. 
Не менш важливу роль у цьому відіграє відсутність 
необхідних компетенцій та навичок фінансових фа-
хівців компаній, необхідних для практичної реаліза-
ції цієї концепції.

Українські вчені вважають, що приблизний термін 
переходу вітчизняних компаній на систему VBM за 
стабільної економіки становить один рік. Однак, як 
показав висвітлений досвід окремих зарубіжних ком-
паній, цей процес є значно тривалішим. Ключовим 
моментом у процесі переходу до VBM є формування 
системи показників, які б дали змогу оцінити зміну 
вартості компанії. Ці показники мають бути інтегро-
вані в систему фінансової звітності, а також у систе-
му фінансового планування й бюджетування.

Окрім цього, велике значення має сам процес пе-
реходу компаній до вартісно-орієнтованого управлін-

Рис. 1. Характеристика етапів імплементації вартісно-орієнтованого управління  
в практичну діяльність компаній

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [6; 24]

Етап 1: Розробка стратегії 

Етап 2. Створення цільових показників ефективності 

Етап 3. Формування операційних планів 

Етап 4. Вимірювання ефективності 

Процес імплементації VBM 

Розроблення стратегії слід здійснювати на корпоративному рівні 
задля максимізації акціонерної вартості. Стратегія може охоплювати 
операції, фінансове управління, а також купівлю-продаж окремих бізнес-
одиниць. Далі необхідно визначити ключові драйвери вартості для 
бізнес-одиниць та всіх рівнів компанії. 

На основі визначених драйверів вартості здійснюється формування 
конкретних цілей. Особливу увагу необхідно звернути на те, що VBM 
сприяє узгодженню короткострокових цілей із довгостроковими, усі цілі 
повинні бути взаємопов’язаними. 

Сформульовані цільові показники ефективності повинні бути 
закріплені за конкретними працівниками через формування системи 
операційних планів, згідно з якими працівники вживатимуть заходів для 
досягнення встановлених цілей. 

VBM сприяє створенню ключових показників ефективності для всіх 
працівників, при цьому постає необхідність використання низки 
нефінансових показників. Економічний прибуток розглядається як 
короткостроковий фінансовий показник, що дає змогу оцінити 
ефективність діяльності компанії за рік. Інші показники повинні бути 
адаптовані до конкретних бізнес-одиниць. Залежно від вимірюваного 
фактору вартості цей показник може бути нефінансовим за своєю 
сутністю (наприклад, рівень задоволеності клієнтів) і орієнтованим на 
довгострокову перспективу. 
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ня, імплементацію якого в Україні пропонуємо здій-
снювати за такими основними етапами (рис. 1).

Також ефективність реалізації системи управлін-
ня, націленої на зростання вартості, залежить від 
низки як зовнішніх (розвитку фондового ринку, рин-
ку корпоративного контролю, активності інституціо-
нальних інвесторів), так і внутрішніх факторів (стадії 
життєвого циклу компанії, її транспарентності, мож-
ливості й бажання керівників підтримувати стійкий 
цикл створення вартості шляхом використання клю-
чових елементів VBM, а саме стратегії, що акумулює 
пріоритетні фактори вартості, систематичного визна-
чення вартості й побудови відповідної системи вина-
город) [25].

Висновки. Отже, вартісно-орієнтований ме-
неджмент є сучасним та ефективним інструментом 
управління діяльністю компаній у цілому світі. Його 
використання не тільки забезпечує поліпшення фі-
нансових показників, але й приводить до посилення 
конкурентоспроможності сучасних бізнес-структур, 
компаній різних галузей, банківських установ.

Хоча активне впровадження цього підходу у сві-
товій практиці господарювання набуває все більших 
масштабів, вітчизняні підприємства досі залишають-
ся на рівні переходу між традиційним та вартісно-орі-
єнтованим менеджментом. Імплементація концепції 
VBM в Україні потребує формування відповідної 
методологічної основи, поліпшення інформаційної 
системи фінансового менеджменту, систематизації 
моделі вартісно-орієнтованого управління та кори-
гування показників ефективності, а також удоско-
налення законодавства, відновлення та розвитку 
фондового ринку, зменшення впливу корупційних 
ризиків.
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

MANAGEMENT ASPECTS OF ACCOUNTING  
FOR INLINE LIABILITIES
У статті досліджено основні положення обліку зобов’язань, а саме обліку поточних зобов’язань. Розгля-

нуто основні аспекти впливу на прийняття управлінських рішень щодо обліку поточних зобов’язань. Здій-
снено порівняння бухгалтерської та юридичної точок зору на сутність поняття та визначення моменту 
виникнення зобов’язань, розглянуто можливі шляхи врівноваження невідповідності між моментом виник-
нення облікових та юридичних зобов’язань. Проаналізовано класифікацію поточних зобов’язань у розрізі 
вітчизняного та міжнародного законодавства, наведено класифікацію за іншими можливими критеріями. 
Розглянуто види оцінок поточних зобов’язань. Обґрунтовано організаційні та методичні аспекти обліку 
поточних зобов’язань у сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: зобов’язання, поточні зобов’язання, короткострокові зобов’язання, управління, оцінка, 
заборгованість.

В статье исследованы основные положения учета обязательств, а именно учета текущих обяза-
тельств. Рассмотрены основные аспекты влияния на принятие управленческих решений по учету те-
кущих обязательств. Осуществлено сравнение бухгалтерской и юридической точек зрения на сущность 
понятия и определение момента возникновения обязательств, рассмотрены возможные пути согласо-
вания несоответствия между моментом возникновения учетных и юридических обязательств. Проана-
лизирована классификация текущих обязательств в разрезе отечественного и международного зако-
нодательства, приведена классификация по другим возможным критериям. Рассмотрены виды оценок 
текущих обязательств. Обоснованы организационные и методические аспекты учета текущих обяза-
тельств в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: обязательства, текущие обязательства, краткосрочные обязательства, управле-
ние, оценка, задолженность.

Studies of the work of leading scientists have shown that the theoretical provisions on current liabilities are 
controversial, and the issues of definition, classification, definition, evaluation, methods of their accounting require 
further study and improvement. The main provisions of accounting for liabilities are explored. Accounting for cur-
rent liabilities is discussed in detail. They provide an opportunity to expand the economic activity of the enterprise 
and at the same time increase the profitability of the enterprise and increase equity. The article discusses the main 
aspects of the impact on management decisions regarding the accounting of current liabilities. At the current stage 
of development of economic relations, the uncontrolled growth of liabilities, especially current ones, may threaten 
the loss of the company’s financial stability and solvency. The comparison of accounting and legal points of view on 
the essence of the concept and determination of the moment of occurrence of obligations is made. In accounting, 
liabilities arise simultaneously with the acquisition of assets and are recognized if it is probable that future economic 
benefits associated with the item will flow to the entity. From a legal point of view, the obligation arises from the 
moment of signing the contract, regardless of whether certain actions have already been taken to fulfill it. Possible 
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ways to balance the mismatch between the time of occurrence of accounting and legal obligations are considered.  
The classification of current liabilities is also analyzed. The classification according to possible criteria is given. 
Types of estimates of current liabilities are considered. A classification of an enterprise’s liabilities is necessary to 
understand how to manage them in an accounting information system. An assessment of current liabilities and the 
impact on enterprise management is considered. The application of the precautionary principle when evaluating a 
company’s liabilities is important. Organizational and methodological aspects of accounting for current liabilities in 
modern business conditions are substantiated.

Keywords: liabilities, current liabilities, current liabilities, management, valuation, arrears.

Постановка проблеми. Зобов’язання мають ве-
лике значення, оскільки вони тісно взаємопов’язані 
з основними напрямами, а саме прибутковості та 
ліквідності підприємства. Зобов’язання – це джере-
ло коштів для операційної, інвестиційної діяльності 
з фінансування, коли вони нараховані, але також 
зобов’язання є заборгованістю, що погашається за 
рахунок коштів. Для досягнення успіху підприємству 
необхідно досягти відповідного рівня зобов’язань. 
Підприємства, зобов’язання яких дуже високі, мають 
надмірний ризик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
уковий інтерес до питань теорії та методології облі-
ку поточної заборгованості простежується в працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Питання об-
ліку поточних зобов’язань розглядаються в роботах 
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Н.М. Грабова, Р.О. Грачова, 
В.П. Завгороднього, В.М. Івахненка, М.В. Кужельно-
го, А.М. Кузьмінського, Н.М. Ткаченка, С.В. Кузнєцо-
вої, М.С. Пушкаря, А.Р. Макміна, Б. Райана, В.Г. Швеця.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження праць провідних 
учених показали, що теоретичні положення щодо по-
точних зобов’язань викликають дискусію, а питання 
визначення, класифікації, оцінювання, методики їх 
обліку вимагають подальшого вивчення та вдоско-
налення.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз теоретичних основ поточ-
них зобов’язань, методу обліку поточних зобов’язань 
та визначення основних факторів, які впливають на 
управління поточними зобов’язаннями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною причиною виникнення короткострокових 
зобов’язань є забезпечення потреб підприємства у 
грошових коштах протягом операційного циклу. Опе-
раційний цикл – це процес перетворення коштів на 
купівлю, продаж, рахунки для отримання й назад 
на кошти. Більшість короткострокових зобов’язань 
виникає внаслідок підтримки цього циклу: рахунки 
отримання виникають внаслідок купівлі запасів, на-
раховані доходи – внаслідок авансових платежів 
покупців. Короткострокові позики використовуються 
тоді, коли необхідні кошти у періоди надлишкових 
рівнів запасів чи очікування отримання дебіторської 
заборгованості. Іноді кошти витрачаються на оплату 
поточної частини довгострокової заборгованості, ін-
вестиції у довгострокові активи чи виплату дивіден-
дів [8, c. 415].

Неспроможність управляти грошовими потоками, 
пов’язаними з короткостроковими зобов’язаннями, 
може мати серйозні наслідки для підприємства (вчас-
но не сплачені рахунки можуть призупинити необхід-
не постачання; нездатність оплачувати рахунки про-

тягом тривалого часу може привести до банкрутства 
підприємства). Щоб оцінити здатність підприємства 
покрити короткострокові зобов’язання, часто засто-
совуються три показники, такі як оборотний капітал, 
коефіцієнт поточної ліквідності й коефіцієнт терміно-
вої ліквідності. Поточні зобов’язання є основним еле-
ментом у цих показниках. Показники демонструють 
платіжні можливості підприємства щодо погашення 
поточних зобов’язань за умови своєчасного здій-
снення розрахунків з дебіторами. Вони дають змо-
гу визначити частку короткострокових зобов’язань, 
що підприємство може погасити найближчим часом, 
не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й 
реалізації інших активів. Чистий оборотний капітал 
необхідний для підтримки фінансової стійкості під-
приємства, оскільки перевищення оборотних коштів 
над короткостроковими зобов’язаннями означає, що 
підприємство не тільки може погасити свої коротко-
строкові зобов’язання, але й має резерви для роз-
ширення діяльності [7, c. 333–334].

Для правильного визначення короткострокових 
зобов’язань та управління ними необхідно розумі-
ти, як вони виникають, оцінюються, класифікують-
ся та розкриваються. Під час визнання зобов’язань 
важливим елементом є час. Нездатність відобрази-
ти зобов’язання у певному обліковому періоді час-
то приводить до нездатності відобразити витрати.  
Це веде до заниження витрат та завищення прибут-
ку. Зобов’язання реєструються в обліку тоді, коли ви-
никає заборгованість у ньому [9].

Для належної організації бухгалтерського облі-
ку зобов’язань важливо визначити, коли виникають 
зобов’язання, оскільки юридичний та економічний 
аспекти цього питання різняться. Отже, під час під-
писання договору на поставку товару існує юри-
дичне зобов’язання, сутність якого полягає в тому, 
що воно може бути виконане в майбутньому. Таке 
зобов’язання не відображається в бухгалтерському 
обліку, оскільки воно є боргом. У бухгалтерському 
обліку зобов’язання відображається тільки тоді, коли 
у зв’язку з ним виникає заборгованість. Зазвичай 
заборгованість виникає після переходу права влас-
ності (одержання прав використання) на товари й 
послуги.

У бухгалтерському обліку джерелом виникнення 
зобов’язань є факт проведення господарської опе-
рації, інформація про яку служить підставою для бух-
галтерських записів, що відображають зобов’язання 
підприємства.

В обліку зобов’язання зазвичай оцінюються за су-
мою погашення, яка потрібна для погашення боргу 
по рахунках.

Як правило, підприємство має кілька видів 
зобов’язань і значну кількість кредиторів. Отже, ко-
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ристувачам фінансової звітності необхідно мати 
можливість визначити типи й величини зобов’язань 
підприємства з фінансових звітів. Облікова модель 
і перевірка фінансової звітності є достатніми для 
впевненості користувачів фінансової звітності в тому, 
що всі зобов’язання підприємства належним чином 
визначено, оцінено і включено до фінансових звітів 
відповідно до принципу повного розкриття інформа-
ції. Щоб задовольнити ці вимоги, зобов’язання кла-
сифікуються на поточні зобов’язання та довгостро-
кові зобов’язання.

Згідно з НП(С)БО 11 «Зобов’язання», поточні 
зобов’язання – це зобов’язання, які будуть погашені 
протягом операційного циклу або повинні бути пога-
шені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати 
балансу [4].

Класифікація зобов’язань повністю відповідає 
класифікації активів. Поточні зобов’язання включа-
ють заборгованість, погашення якої очікується про-
тягом року. Здебільшого вона погашається за раху-
нок поточних активів або отриманих під час поточної 
діяльності.

Інформаційні потреби потенційних користувачів 
базуються на умові відповідності бухгалтерського 

обліку вимогам економічної системи, оскільки саме 
бухгалтерський облік виступає забезпечувальною 
ланкою управління цією системою. У табл. 1 наведе-
но в розрізі категорій підприємств динаміку поточних 
зобов’язань.

Немалу частку серед зобов’язань займають та-
кий їх вид, як поточні зобов’язання. Відповідно до 
НП(С)БО 11 «Зобов’язання», поточні зобов’язання – 
це зобов’язання, які будуть погашені протягом опе-
раційного циклу підприємства або повинні бути пога-
шені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати 
балансу [4].

Структура поточної заборгованості впливає на 
рух обігових коштів, тому ефективне управління 
нею є актуальною задачею будь-якого підприємства. 
У табл. 2 представлено стан поточних зобов’язань за 
видами діяльності.

Важливу роль у бухгалтерському обліку відіграє 
оцінка поточних зобов’язань. Вона необхідна під час 
виникнення прав і зобов’язань підприємства, відо-
браження розрахункових операцій, що приводять до 
утворення й погашення зобов’язань.

Кожен господарюючий суб’єкт повинен створити 
систему обліку короткострокових зобов’язань та-

Таблиця 1
Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013–2020 роки, тис. грн.
Категорія підприємств 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього 5 769 538 995,9 6 408 553 734,3 6 764 591 798,3 7 424 970 644,4
Великі підприємства 1 827 293 401,0 1 865 475 972,9 2 060 182 878,8 1 983 351 343,8
Середні підприємства 2 050 138 307,8 2 458 800 493,6 2 535 053 545,3 2 823 312 832,3
Малі підприємства 1 892 107 287,1 2 084 277 267,8 2 169 355 374,2 2 618 306 468,3
зокрема, мікропідприємства 1 054 077 828,7 1 194 712 493,9 1 237 015 038,1 1 498 631 061,1

Джерело: сформовано автором на підставі джерела [1]

Таблиця 2
Поточні зобов’язання за видами діяльності, млн. грн.

Вид діяльності Код 
КВЕД

Поточні зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2021 року на 30 червня 2021 року

Всього 3 998 012,3 4 180 737,5
сільське, лісове та рибне господарство A 11 505,1 11 176,6
промисловість B+C+D+E 1 968 955,8 2 057 157,9
будівництво F 133 567,3 153 756,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 1 220 653,5 1 298 648,6

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність H 265 479,5 259 333,9

тимчасове розміщування й організація харчування I 12 321,9 12 875,6
інформація та телекомунікації J 58 178,7 61 532,5
фінансова та страхова діяльність K 62 336,1 67 886,2
операції з нерухомим майном L 76 638,2 73 530,6
професійна, наукова та технічна діяльність M 127 563,3 118 444,0
діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування N 30 879,2 35 368,2

освіта P 1 135,4 1 232,6
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 14 870,9 16 433,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 12 836,1 12 543,3
надання інших видів послуг S 1 091,3 816,8

Джерело: сформовано автором на підставі джерела [1]
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ким чином, щоб вона максимально швидко фіксу-
вала облікову інформацію про наявність та рух по-
точних зобов’язань на підприємстві, адже дані про 
зобов’язання є підставою для прийняття управлін-
ських рішень та проведення подальшого контролю й 
аналізу стану підприємства, тому кожен суб’єкт гос-
подарювання повинен постійно здійснювати діяль-
ність щодо вдосконалення обліку короткострокових 
зобов’язань.

Для ефективного управління поточною заборго-
ваність необхідні раціональна організація обліку, по-
стійний контроль, проведення аналізу боргів, термі-
нів сплати та документальне підтвердження [6].

Раціональна організація поточної заборгованості 
підприємства передбачає вжиття таких заходів:

– вибір найбільш сприятливих для суб’єкта гос-
подарювання форм розрахунків щодо погашення 
зобов’язань;

– формування методичних підходів і техніки ана-
літичного та синтетичного обліку;

– встановлення регламенту документування 
операцій щодо постачання (надходження) товарно-
матеріальних цінностей та оперативного контролю 
за станом розрахунків.

В кінці звітного періоду для визначення стану по-
точної заборгованості кожне підприємство має про-
водити інвентаризацію заборгованості за чинними 
договорами. В ході інвентаризації перевіряються 
дотримання термінів позовної давності, обґрунтова-
ність сум цих зобов’язань. Якщо в результаті інвен-
таризації було виявлено, що зобов’язання не можуть 
бути погашені, то керівником приймається управлін-
ське рішення щодо її списання.

Висновки. Отже, раціонально організований 
бухгалтерський облік зобов’язань на підприємстві 
сприятиме виявленню найбільш ефективних форм 
та умов залучення позикових ресурсів, забезпечен-
ню своєчасності розрахунків за короткостроковими 
зобов’язаннями підприємства, вжиттю заходів щодо 
зменшення розміру заборгованості та забезпеченню 
виконання зобов’язань перед кредиторами. Управлін-
ня поточними зобов’язаннями має бути націлено на 
оптимізацію її розміру, визначення джерел, скорочен-
ня строків погашення та своєчасність її погашення.

Чітка організація й методика обліку дають змогу 
забезпечити отримання об’єктивної інформації для 
аналізу та контролю поточних зобов’язань, прове-
дення яких сприяє ефективному формуванню, під-
готовці та прийняттю управлінських рішень щодо 
діяльності підприємств, підтриманню їхньої фінансо-
вої стійкості та платоспроможності на високому рівні.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

RISK FACTORS FOR THE FINANCIAL CONDITION  
OF INTERNATIONAL COMPANIES  
AND AUDIT TASKS IN A PANDEMIC CONTEXT
Метою публікації є дослідження сучасних нестандартних умов в міжнародному бізнесі великих кор-

порацій та завдань аудиту. Криза, зумовлена COVID-19, похитнула впевненість фахівців у зростанні 
світової економіки. Сьогодні приблизно третина опитаних (32%) визнає, що порівняно з початком року 
менше вірить у перспективи світового зростання у найближчі три роки. Втім, втрата впевненості 
не настільки вражаюча, коли йдеться про міркування керівників щодо майбутнього їхніх компаній, адже 
тут лише 17% заявляють про зменшення впевненості. Керівники, поза сумнівом, більше впевнені саме 
в добробуті своїх компаній, оскільки мають більше контролю й важелів впливу. Відповідно, завданнями 
статті є дослідження основних факторів, що характеризують та розкривають проблеми сучасного 
аудиту фінансової звітності міжнародних компаній; визначення та характеристика основних ризиків, 
що виникають у міжнародному бізнесі за умов пандемії; формування основних вимог аудиту для забез-
печення мінімізації зазначених ризиків.

Ключові слова: аудит, безперервність діяльності, надання впевненості, компанія, управління, аналіз, 
прогноз, пандемія.

Целью публикации является исследование современных нестандартных условий в международном 
бизнесе крупных корпораций и заданий аудита. Кризис, обусловленный COVID-19, пошатнул уверенность 
специалистов в росте мировой экономики. Сегодня примерно треть опрошенных (32%) признает, что по 
сравнению с началом года меньше верит в перспективы мирового роста в ближайшие три года. Впрочем, 
потеря уверенности не столь впечатляющая, когда речь идет о рассуждениях руководителей касатель-
но будущего их компаний, ведь здесь только 17% заявляют об уменьшении уверенности. Руководители, 
несомненно, больше уверены именно в благополучии своих компаний, поскольку имеют больше контроля 
и рычагов влияния. Соответственно, заданиями статьи являются исследование основных факторов, ха-
рактеризующих и раскрывающих проблемы современного аудита финансовой отчетности международ-
ных компаний; определение и характеристика основных рисков, возникающих в международном бизнесе в 
условиях пандемии; формирование основных требований аудита для обеспечения минимизации указанных 
рисков.

Ключевые слова: аудит, непрерывность деятельности, придание уверенности, компания, управле-
ние, анализ, прогноз, пандемия.

The purpose of the publication is to study modern non-standard conditions in the international business of large 
corporations and audit tasks. The crisis caused by COVID-19 has shaken the confidence of experts in the growth 
of the world economy. Today, about a third of respondents (32%) admit that compared to the beginning of the year, 
they have less faith in the prospects for global growth in the next three years. However, the loss of confidence is not 
so impressive when it comes to the views of managers about the future of their companies: here only 17% say a de-
crease in confidence. Managers are undoubtedly more confident in the well-being of their companies because they 
have more control and leverage. Accordingly, the task was to study the main factors that characterize and reveal the 
problems of modern audit of financial statements of international companies; identified and characterized the main 
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risks that arise in international business in a pandemic; the main requirements of the audit are formed to ensure the 
minimization of these risks. The relevance of this topic is that it provides an overview and analysis of current security 
challenges in the context of global change. The article summarizes current issues for research and development of 
strategies for storage and growth of business, considers the main responsibilities of management of international 
business and audit in COVID-19, identifies the characteristics of auditing in high risk, formed additional audit tasks 
in a pandemic and management staff, identified the main potential threats and audit objectives for their assessment, 
given the main recommendations of the audit based on international standards, the need to expand the report of 
the independent auditor. An important factor in the successful existence of a business unit with different levels of 
corporate organization and type of activity is a rapid response to events that affect society as a whole, not just in the 
economic sphere. When conducting an audit in modern conditions, the auditor takes into account the attention and 
expectations of a large company not only on the confirmation of financial statements, but also on the prospects for 
operations in non-standard conditions.

Keywords: audit, continuity of activity, assurance, company, management, analysis, forecast, pandemic.

Постановка проблеми. На жаль, пандемія 
COVID-19 внесла суттєві зміни в плани стратегічного 
розвитку економіки в міжнародному бізнесі сьогодні. 
Великі компанії мають багато проблем, які потрібно 
вирішувати, а саме що змінити, щоб вижити та збе-
регти конкурентоспроможність.

Компанії розробляють та оперативно впроваджу-
ють нові плани виконання завдань, щоб зберегти 
та збільшити свою частку ринку, не впливаючи на  
прибутковість.

Сучасні аудиторські компанії виділяють кілька 
таких актуальних питань для дослідження та роз-
роблення стратегій зберігання та зростання бізнесу, 
щоб отримати максимально можливі переваги.

1) Прямі поставки матеріалів та продаж товарів 
були перервані в результаті пандемії, і вони будуть 
певний час порушені. Крім того, зросли інші опера-
ційні витрати. Щоб залишатися конкурентоспромож-
ними, компаніям потрібно знайти нові канали до-
ставки, мінімізуючи зростання додаткових витрат.

2) Для боротьби з порушеними каналами збуту 
компанії повинні або знаходити нові джерела дохо-
ду, або розширювати наявні. Це може означати поя-
ву нових продуктів або нових партнерських відносин 
через канали збуту.

3) Щоб розпочати розроблення плану, потріб-
но зменшити прямі матеріальні витрати та постійні 
витрати, збільшивши продажі та продуктивність.  
Це може бути автоматизація виробничих ліній, пере-
обладнання частини компанії та відповідна перепід-
готовка персоналу. Якщо можливо, рішенням може 
бути повна зміна виробництва.

4) Важливо захистити працівників компанії, щоб 
зберегти продуктивність праці на майбутнє. Це осо-
бливо стосується виробничого та розподільчого сек-
торів, оскільки більша частина цього сектору зале-
жить від кваліфікованої робочої сили [1].

Здатність динамічно прогнозувати, змінювати 
умови дає змогу компаніям максимізувати оборот-
ний капітал та уникнути вузьких місць у ліквідності. 
Традиційні процеси бюджетування та планування 
грошових потоків не дають змогу часто перегляда-
ти планування, що робить підприємство більш враз-
ливими до змін. Гнучкість грошових потоків пови-
нна давати можливість переглядати планування за  
необхідності.

Обсяг завдань аудиту для підтвердження фінан-
сової інформації, включаючи великі міжнародні ком-
панії, значно розширюється. Ці пропозиції розкрива-

ють нові завдання для вивчення фінансової звітності 
для забезпечення безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальність цієї теми полягає в тому, що вона надає 
огляд і аналіз сучасних випробувальних завдань 
для забезпечення безпеки в контексті глобальних 
змін. Проблеми дослідження аудиторського ризику 
та його складових частин залишаються актуальни-
ми завжди й висвітлені в багатьох роботах вітчиз-
няних та зарубіжних учених, таких як А.А. Адамс, 
В.Д. Андрєєв, Е.А. Аренс, С.Д. Давидов, Дж.К. Лоб-
бек, В.М. О’Рейлі, С.М. Петренко, Дж. Робертсон, 
В.С. Рудницький, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, А.А. Те-
рехов, Л.С. Шатковська, Ф.Ф. Бутинець, С.Я. Зубі-
левич, Л.П. Кулаківська, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, 
О.Ю. Редько, В.Я. Савченко, Б.Ф. Усач.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження сучасних нестан-
дартизованих умов міжнародного бізнесу великих 
компаній та завдань на майбутнє. Криза, спричине-
на COVID-19, похитнула впевненість глав держав 
та урядів у зростанні світової економіки. Сьогодні 
близько третини респондентів (32%) визнають, що 
вони менш впевнені у перспективах глобального 
зростання протягом наступних трьох років порівня-
но з початком року. Однак втрата довіри не є такою 
вражаючою, коли справа доходить до думки мене-
джерів про майбутнє своїх компаній, адже лише 17% 
заявляють, що вони втрачають довіру. Безперечно, 
менеджери впевненіші в добробуті своїх компаній, 
оскільки вони мають тут більше контролю та впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Аудит, заснований на оцінюванні ризику, – це процес, 
за якого враховуються позитивні аспекти підтвер-
джуючої та системно орієнтованої оцінки. Джек Ро-
бертсон, відомий американський обліковець, писав 
про такий аудит, наголошуючи на тому, що аудит – це 
діяльність, спрямована на зменшення ділового ризи-
ку. Концепція аудиту на основі ризику базується на 
концепції тестування в зонах підвищеного ризику, що 
значно спрощує тестування в зонах низького ризику. 
Особливістю такого аудиту є тісна взаємодія між зо-
внішнім та внутрішнім аудитом, оскільки якість сис-
теми внутрішнього контролю оцінюється під час ау-
диту на його попередньому етапі. Крім того, аудитор 
визначає сфери діяльності та господарські операції, 
що становлять підвищений ризик, та перевіряє їх, що 
вимагає достатніх та відповідних аудиторських дока-
зів. Одночасно аудитори ознайомлюються з персо-
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налом, який контролює систему, та оцінюють його 
управлінські рішення. Інспекція проводиться вибір-
ково з огляду на умови роботи компанії, переважно 
вузькі місця (критичні моменти) у її роботі. На цьому 
етапі остаточно формуються основні критерії ауди-
ту, такі як суттєвість, аудиторський ризик та вибірка.  
Сучасна аудиторська діяльність стає все більш 
різноманітною, складною та всебічною: від компа-
ній, що здійснюють міжнародний бізнес, до малого  
бізнесу.

Ведення бізнесу на міжнародному рівні значно 
відрізняється від ведення бізнесу всередині краї-
ни. Велике значення для успішного функціонування 
компанії мають речі, про які національним компа-
ніям навіть не потрібно думати. У цьому контексті 
стає зрозумілим, що специфіка ведення міжнарод-
ного бізнесу та управління ним вимагає ретельного  
підходу.

Міжнародний бізнес можна визначити як ділову 
взаємодію компаній з різними формами власності 
або їх підрозділів у різних країнах з основною метою 
отримання прибутку та використання переваг міжна-
родної ділової діяльності.

«Міжнародний бізнес – це підприємницька діяль-
ність, пов’язана з використанням капіталу в різно-
манітних формах і переваг підвищеної ділової ак-
тивності; здійснюється задля отримання прибутку і 
поширюється на міжнародну економічну сферу» [3].

Пандемія значно прискорила світові тенденції, 
2019 рік запам’ятався кризою довіри, невизначеніс-
тю у майбутньому та підвищенням вимог до репута-
ції всіх учасників міжнародного бізнесу, а саме уряду, 
громадських організацій, компаній, засобів масової 
інформації.

Згідно зі звітом «Барометр Довіри» компанії 
“Edelman”, 64% споживачів вважають, що міжна-
родні приватні компанії несуть відповідальність за 
вирішення соціальних питань і готові «голосувати  
грошима» [4].

Нині економіка переживає V-подібне відновлення, 
що сприяє позитивному зовнішньому фону, посла-
бленню монетарної політики глобальними централь-
ними банками, відскоку світових цін на метали, руду, 
зернові та швидкому відновленню внутрішнього по-
питу й довіри споживачів. Основними ризиками, які 
можуть зупинити або уповільнити це відновлення, є 
чергова хвиля пандемії, якщо рівень захворюваності 
буде занадто високим, що змусить держави вдавати-
ся до жорсткого блокування, та внутрішнє політичне 
середовище, яке не даватиме змогу бізнесу та рин-
кам зростати (нереформовані суди, незрозуміла ка-
дрова політика, відкат реформ) [5].

Деякі міжнародні компанії висловились про по-
кращення своїх перспектив на майбутнє. Такі ви-
словлення потребують фундаментального підтвер-
дження для забезпечення високого рівня впевненості 
користувачів цієї та подібної фінансової інформації. 
Отже, значення аудиту як гаранта для користувачів 
суттєво зросло.

Навіть за стабільного економічного розвитку існує 
багато факторів, які впливають на здатність компа-
нії продовжувати діяльність. Ці фактори включають 
галузь та географічну сферу діяльності, фінансо-

вий стан споживачів та постачальників, фінансову 
ліквідність та платоспроможність компанії тощо. 
Пандемія COVID-19 та пов’язане з цим погіршен-
ня економічного середовища, зменшення доходів 
та грошових потоків можуть викликати питання про 
здатність міжнародної компанії виконувати поточ-
ні або нові зобов’язання та боргові угоди. Сучасна 
практика аудиту зосереджується на впливі панде-
мії COVID-19 на безперервність, роботу аудитора, 
включаючи потенційний вплив на таке:

– відносна відповідальність керівництва та ауди-
тора за безперервність бізнесу;

– процес оцінювання ризиків, понесених аудито-
ром, та оцінювання керівництвом діяльності за звіт-
ній період;

– оцінювання подальших подій після звітної 
дати;

– виявлення подій чи умов, які ставлять під сум-
нів здатність компанії продовжувати бізнес, необхід-
ність додаткових процедур;

– вплив на аудиторський звіт та розгляд аудито-
ром іншої інформації;

– значні затримки із затвердженням фінансової 
звітності.

Відповідно до принципів бухгалтерського обліку, 
заснованих на принципі безперервності, фінансова 
звітність готується з припущенням, що компанія про-
довжить свою діяльність найближчим часом, якщо 
тільки керівництво не має наміру ліквідувати або за-
крити бізнес чи немає реальних альтернатив. Коли 
безперервність використовується як основа для 
бухгалтерського обліку, активи та зобов’язання об-
ліковуються на підставі того, що компанія може по-
вернути свої активи та погасити зобов’язання під час 
звичайної діяльності.

Своєчасне та ефективне спілкування між керів-
ництвом та аудитором надзвичайно важливе для 
забезпечення того, щоб вони могли виконувати свої 
відповідні обов’язки щодо перевірки безперервності 
бізнесу в ці невизначені часи.

Оскільки обставини швидко змінюються вна-
слідок дії COVID-19, це може вплинути на спосіб, 
яким керівництво та аудитори виконують відповідні 
обов’язки. Отже, ці обов’язки як керівництва, так і 
аудитора повинні бути встановлені й повністю зро-
зумілі (табл. 1).

Зрозуміло, що кожна компанія має власну страте-
гію та довгостроковий бізнес-план, де на достатньо 
професійному рівні склались позиція та стратегія 
для кожної установи, кожної компанії, кожного ке-
рівника та менеджера. Однак глобальна пандеміч-
на криза внесла корективи, які вимагають значного 
вдосконалення, а іноді й повного перегляду завдань, 
планів та стратегій.

Нині багато компаній поєднують свій майбутній 
розвиток із комунікаціями, що забезпечують надій-
ний віддалений зв’язок, що забезпечується високим 
рівнем захисту інформаційних каналів та каналів по-
стачання.

Окрім декларування відповідальності, необхідно 
проаналізувати умови її виконання та складність, 
спричинену пандемією для всіх, зокрема керівників, 
аудиторів, виконавців (табл. 2).
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Виконуючи роботу з безперервності в ниніш-
ніх умовах, маємо зосередитись на вимогах МСА 
570 «Безперервність бізнесу», перш ніж формувати 
будь-які висновки, беручи до уваги конкретні обста-
вини міжнародної компанії. Важливість підтримання 
професійного скептицизму щодо безперервності по-
силюється в роботі, особливо коли керівництво ви-
значило, що нинішні обставини не мають істотного 
впливу на компанію, а також немає суттєвої невизна-
ченості щодо безперервності бізнесу.

Звертаємо увагу на те, що Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку (МСБО) 1 «Подання фінан-
сової звітності» вимагає від керівництва оцінювання 
здатності компанії продовжувати діяльність (пара-
графи 25–26). Відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту, під час проведення процедур оцінювання 
ризику аудитор зобов’язаний перевірити, чи існу-
ють події або умови, що викликають значні сумні-
ви у здатності компанії працювати безперервно, а 
також оцінити прогнози та заяви керівництва щодо 
здатності суб’єкта продовжувати діяльність на без-
перервній основі [6].

Незважаючи на позитивні запевнення компаній 
щодо незначних змін у їх діяльності в майбутньо-
му, пандемія COVID-19, ймовірно, матиме значний 

вплив на світову економіку та ринки для деяких га-
лузей, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля 
та туризм. Рецесія може привести до значного збіль-
шення як обсягу, так і тяжкості подій та умов, що іно-
ді може поставити під загрозу здатність міжнародної 
компанії продовжувати вести бізнес. Однак це не 
обов’язково означає, що автоматично виникають 
значні невизначеності. Швидше, підвищений ризик 
значних сумнівів у безперервності бізнесу залежить 
від характеру та обставин бізнесу, включаючи га-
лузь, у якій він працює. Прикладами таких подій або 
станів, які можуть виникнути в результаті пандемії 
COVID-19, є такі (табл. 3).

Отже, після оцінювання управлінського персо-
налу аудитор повинен інформувати управлінський 
персонал про події чи умови, які йому відомі після 
періоду оцінювання та які викликають значні сумніви 
щодо здатності міжнародної компанії продовжувати 
свою діяльність.

Незважаючи на те, що довготривалі події або умо-
ви потребують ретельної оцінки аудитора, особливо 
після перевірки керівництвом за нинішніх обста-
вин, пандемія COVID-19, ймовірно, матиме значний 
вплив на багато підприємств через тривалі перебої 
в постачанні. Це може привести до короткочасних  

Таблиця 1
Основні обов’язки управлінського персоналу міжнародного бізнесу та аудиту  

в умовах COVID-19
Обов’язки управлінського персоналу Обов’язки аудитора

Оцінювати здатність суб’єкта продовжувати безперервну діяльність 
з точки зору чіткої вимоги установчої концептуальної основи 
фінансового звітування; якщо установча концептуальна основа 
не містить чіткої вимоги, припущення про безперервність діяльності 
все ж таки залишається фундаментальним принципом складання 
фінансової звітності.

Отримати достатню кількість відповідних 
аудиторських доказів та дійти висновку 
про доцільність використання 
керівництвом припущень щодо 
безперервності бізнесу як основи для 
ведення бухгалтерського обліку.

Висловлення судження в певний момент часу про майбутні 
невизначені результати подій чи умов.

На основі отриманих доказів дійти 
висновку, чи існує суттєва невизначеність 
стосовно здатності суб’єкта 
продовжувати безперервну діяльність.

Пояснення та розкриття інформації про судові рішення, 
що стосуються рівня невизначеності, пов’язаного з результатом події 
або стану (наприклад, як це збільшить майбутню подію чи стан 
або результат); розміру й складності предмета, характеру та умов 
його діяльності, ступеня впливу зовнішніх факторів; майбутнього 
(на основі інформації, наявної на момент винесення рішення).

Надати відповідний звіт.

Таблиця 2
Завдання для забезпечення впевненості

Управлінський персонал Аудитори
Забезпечення управлінським 
персоналом спроможності 
міжнародної корпорації продовжувати 
безперервну діяльність, ймовірно, 
буде більш складним.

Потреба у додаткових або розширених аудиторських процедурах, 
щоб аудитор міг дійти висновку про доречність оцінювання управлінським 
персоналом безперервності діяльності.

Керівництву та особам з найвищими 
повноваженнями може знадобитися 
надати користувачам фінансової 
звітності додаткову та більш 
достовірну інформацію про події 
чи умови, що впливають на здатність 
компанії вижити.

Більш надійні процедури можуть допомогти аудитору у формуванні 
висновків.
Внесення змін до аудиторського звіту (залежно від характеру та обставин 
міжнародної компанії) у вигляді абзацу «Значна невизначеність 
щодо безперервності бізнесу»; за необхідності зміни до аудиторського 
звіту (тобто із застереженнями, умовний чи з негативною оцінкою); 
розширення або нових важливих параграфів в аудиторському звіті.
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Таблиця 3
Потенційні загрози та завдання аудиту щодо їх оцінювання

Подія чи умова
Потенційний вплив н

а оцінювання управлінським персоналом 
безперервності діяльності

Завдання для аудитора 
під час оцінювання дій 

управлінського персоналу

Втрата основного 
ринку, ключових 
клієнтів, скорочення 
доходів, нестача 
робочої сили

Пандемія COVID-19 привела до медичних 
втручань у багатьох країнах, які іноді приводили 
до закриття малого бізнесу або зміни способу 
заохочення робітників, або вимоги працювати 
на дому. Це, ймовірно, негативно позначиться 
на багатьох компаніях. Наприклад, дії, 
що вимагають закриття неважливих магазинів, 
можуть зменшити обсяги продажів, 
якщо компанія не може подолати дефіцит 
за допомогою онлайн-продажів. 
Відбуватиметься падіння попиту на деякі 
товари та послуги зараз і після пандемії.

Слід визначити, чи врахував 
управлінський персонал вплив 
зменшення доходів, планів вирішення 
будь-якого дефіциту, потенційних 
проблем у ланцюзі поставок (може 
вплинути на виконання замовлень), 
вплив нестачі трудових ресурсів 
для продовження діяльності на 
запланованій потужності, дотацій та 
іншої допомоги від уряду (наприклад, 
у формі відстрочення платежів). 
Треба зрозуміти, як тривалий зрив 
у роботі впливатиме на підприємство 
після скасування будь-яких обмежень.

Значне зменшення 
вартості активів, 
що використовуються 
для генерування 
грошових потоків

Оцінка активів, швидше за все, буде більш 
складною з огляду на поточну невизначеність 
на місцевих та глобальних ринках. Оцінки, 
що базуються, зокрема, на справедливій 
вартості, можуть бути більш складними, 
оскільки вони коливаються частіше та сильніше. 
Оцінки на основі прогнозованих майбутніх 
грошових потоків також можуть бути набагато 
складнішими, оскільки розроблення надійних 
моделей майбутніх грошових потоків може 
бути більш складним з огляду на поточну 
нестабільність та невизначеність.

Обґрунтованість припущень, 
що використовуються управлінським 
персоналом у своїх оціночних 
розрахунках, в тому числі послідовність 
використання в різних розрахунках 
(де необхідно). Чи наявна відома 
суперечлива інформація щодо 
використаних припущень? 
Якщо для надання допомоги 
у проведенні оцінювання залучався 
експерт, як він застосував 
їх припущення?

Затримка запуску 
нових товарів 
чи послуг

Багато компаній затримують впровадження 
нових продуктів або послуг через зменшення 
попиту або доступності деталей чи 
комплектуючих. Коли статус компанії залежить 
від швидкого впровадження товару чи послуги, 
її затримка може мати руйнівний вплив на 
здатність компанії продовжувати вести бізнес.

Як управлінський персонал взяв 
до уваги фінансовий вплив на суб’єкта 
господарювання затримки запуску, 
включаючи інші супутні витрати, 
зокрема юридичні?

Коливання обмінних 
курсів іноземної 
валюти

Компаніям, що здійснюють значні міжнародні 
операції, може знадобитися врахувати 
непередбачені збитки (або прибутки) від купівлі 
іноземної валюти, договорів купівлі-продажу, 
дебіторської заборгованості або боргів 
в іноземній валюті, форвардних контрактів 
або інших деривативних контрактів.

Як були враховані коливання валютних 
курсів, включаючи вплив будь-яких 
механізмів хеджування для зменшення 
невизначеності? Чи була взята до уваги 
чутливість до змін валютних курсів?

Кредитний ризик 
контрагента

Суб’єктам господарювання потрібно буде 
визначити, чи існує суттєвий кредитний ризик 
контрагента, наприклад, коли підприємство має 
значні фінансові активи, та чи контрагент має 
наміри або здатний виконати договір.

Як управлінський персонал оцінив 
відшкодування фінансових активів, 
включаючи обґрунтованість 
використаних припущень та відповід-
ність іншої інформації, відомої аудитору?

Платоспроможність 
міжнародної 
корпорації

Сьогодні державна підтримка, як правило, 
зосереджена на забезпеченні короткострокової 
ліквідності компаніям, які потребують 
підтримки. Дії, які нині здійснюють компанії для 
підтримання ліквідності, такі як перенесення 
платежів або отримання грантів для компенсації 
витрат, можуть вплинути на довгострокову 
платоспроможність компанії.

Як керівництво оцінювало 
довгострокову платоспроможність 
компанії, включаючи управління 
інформацією, що надається її 
кредиторами (наприклад, банком 
та іншим кредитором)? Як керівництво 
проводило стрес-тести, які можуть 
допомогти зрозуміти ризики 
платоспроможності міжнародної 
компанії, чи адекватно відображають 
припущення, використані в стрес-
тестах, можливі обставини? Як бізнес 
може повертати додаткові позики? 
Як компанія здійснює раніше відстрочені 
платежі? Як керівництво врахувало всі 
регулятивні рекомендації, спрямовані на 
зменшення впливу пандемії COVID-19?
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збоїв (наприклад, багато компаній можуть конкуру-
вати за джерела постачання), а також до тривалої 
нездатності виконувати замовлення, якщо ланцюг 
поставок повільно відновлюється. Аудитори можуть 
розглянути, як керівники намагаються вирішити про-
блеми з ланцюгами поставок, які існують альтерна-
тиви та скільки часу знадобиться для пошуку можли-
вих рішень [7].

Застосовувана концептуальна основа для фінан-
сової звітності визначає конкретні вимоги до роз-
криття інформації про безперервність діяльності 
міжнародної компанії, включаючи суттєві судження 
та припущення. Як правило, необхідне розкриття ін-
формації, якщо керівництво вирішить, що є суттєві 
сумніви щодо його постійної діяльності (наприклад, 
протягом 12 місяців з дати звіту). Крім того, може 
знадобитися додаткова інформація про ризик, про 
те, як керівництво компанії контролює ризик ліквід-
ності та кредитний ризик. З огляду на невизначеність 
щодо негайних прогнозів для багатьох компаній фі-
нансова звітність, що перевіряється нині, за певних 
обставин може включати розширену інформацію про 
події чи умови, що викликають значні сумніви щодо 
тривалості діяльності компанії. Також можуть бути 
обставини, коли фінансова звітність, складена від-
повідно до концепції достовірного подання, вимагає 
додаткового розкриття інформації, щоби бути на-
дійною. Наприклад, оцінюючи відповідне подання 
фінансової звітності, фактів та обставин, аудитор 
може визначити, що додаткова інформація потрібна 
для отримання впевненості про аудиторську практи-
ку. Відповідно до пунктів 19 та 20 МСА 570 (пере-
глянутий), аудитор повинен визначити, чи містить 
фінансова звітність адекватне розкриття виявлених 
подій або умов безперервності, а також, якщо це 
можливо, відповідних планів управління [8]. Рівень 
розкриття інформації буде змінюватися залежно від 
фактів та обставин кожної компанії. Так, не на всі з 
них впливає однаково середовище, яке зараз зміню-
ється. Аудитор використовує професійне судження 
для оцінювання доцільності розкриття інформації та 
наслідків неналежного розкриття інформації в ауди-
торському звіті.

Висновки. Сучасні умови пандемії вимагають 
від управління міжнародних компаній підвищено-
го контролю до безперервності діяльності. У статті 
узагальнено актуальні питання для дослідження та 
розроблення стратегій зберігання та зростання біз-
несу, визначено характерні особливості аудиту в 
умовах підвищеного ризику, сформовано додатко-
ві завдання аудиту в умовах пандемії та обов’язки 
управлінського персоналу, надано основні реко-
мендації аудиту на основі міжнародних стандартів.  

Важливим фактором успішного існування бізнес-
одиниці з різним рівнем корпоративної організації та 
виду діяльності є швидка реакція на події, які вплива-
ють на суспільство загалом, а не лише в економічній 
сфері. Під час проведення аудиту в сучасних умовах 
аудитор враховує увагу та очікування великої компа-
нії не лише щодо підтвердження фінансової звітнос-
ті, але й щодо перспектив діяльності в нестандартних  
умовах.
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arti-auditu.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ORGANIZATIONAL ASPECTS AND PROBLEMS  
OF FINANCIAL RESULTS ACCOUNTING OF ENTERPRISES
Статтю присвячено дослідженню організаційних аспектів та проблем обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств. Розкрито сутність фінансового результату, що є одним із найважливіших показ-
ників діяльності підприємства. Досліджено підходи до трактування поняття «фінансові результати» як 
важливого аспекту у формуванні концепції систематизації фінансових результатів підприємства. Окрес-
лено проблемні питання організації бухгалтерського обліку фінансових результатів. Досліджено умови, 
що вимагають перегляду та вдосконалення системи бухгалтерського обліку, одним із центральних еле-
ментів якої є облік фінансових результатів. Визначено шляхи вдосконалення обліку фінансових резуль-
татів, що забезпечить інформацією внутрішніх користувачів для прийняття ними управлінських рішень 
щодо напрямів використання отриманих фінансових результатів за звітний період. На основі проведе-
ного аналізу проблемних питань обліку об’єкта бухгалтерського дослідження визначено пріоритетні за-
вдання, необхідні для подальшого вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємств.

Ключові слова: облік, фінансові результати, підприємство, звітність, облікова політика, МСФЗ.

Статья посвящена исследованию организационных аспектов и проблем учета финансовых результа-
тов деятельности предприятий. Раскрыта сущность финансового результата, который является од-
ним из важнейших показателей деятельности предприятия. Исследованы подходы к трактовке понятия 
«финансовые результаты» как важного аспекта в формировании концепции систематизации финансовых 
результатов предприятия. Обозначены проблемные вопросы организации бухгалтерского учета финан-
совых результатов. Исследованы условия, требующие пересмотра и усовершенствования системы бух-
галтерского учета, одним из центральных элементов которой является учет финансовых результатов. 
Определены пути усовершенствования учета финансовых результатов, что обеспечит информацией вну-
тренних пользователей для принятия ими управленческих решений по направлениям использования полу-
ченных финансовых результатов за отчетный период. На основе проведенного анализа проблемных во-
просов учета объекта бухгалтерского исследования определены приоритетные задания, необходимые для 
дальнейшего усовершенствования учета финансовых результатов деятельности предприятий.

Ключевые слова: учет, финансовые результаты, предприятие, отчетность, учетная политика, МСФО.

The article is devoted to the study of organizational aspects and problems of accounting for financial performance 
of enterprises. Reliable calculation of the financial result of the enterprise – the key purpose of financial accounting. 
All accounting standards, both national and international, are aimed at determining the amount of profit. Recently, 
the role of the financial performance indicator of economic entities has changed. With the transition to a market 
economy qualitatively changes the terminological structure of this type of accounting group as profit. In this regard, 
there is a need to provide reliable information on the financial performance of economic entities. The essence of the 
financial result is one of the most important indicators of the enterprise. Approaches to the interpretation of the con-
cept of “financial results” as an important aspect in the formation of the concept of systematization of financial results 



141

Серія: Економіка та підприємництво, 2021 р., № 6 (123)

of the enterprise are studied. It is determined that understanding the essence of this category and making effective 
management decisions to further achieve high financial results – the main guarantee of increasing the efficiency 
of business organizations. Currently, the ambiguity of definitions and calculations of the financial result indicator 
creates difficulties in its understanding and analysis for users interested in reporting. The problematic issues of the 
organization of accounting of financial results are outlined. Existing problems of accounting for financial results need 
to be addressed immediately, as well as the development of various mechanisms that will facilitate the adaptation 
of enterprises to market changes, international standards and the needs of external and internal users to obtain real 
information about business results. Ways to improve the accounting of financial results are identified, which will pro-
vide information to internal users for their management decisions on the use of the obtained financial results for the 
reporting period. Based on the analysis of problematic issues of accounting for the object of accounting research, the 
priority tasks necessary for further improvement of accounting for financial performance of enterprises.

Keywords: accounting, financial results, enterprise, reporting, accounting policy, IFRS.

Постановка проблеми. Ефективне управлін-
ня підприємством в умовах ринкової економіки за-
лежить від різноманітних факторів, основне місце 
серед яких посідає раціональна організація бухгал-
терського обліку. Вона забезпечує виваженість та 
обґрунтованість прийнятих управлінських рішень 
шляхом надання об’єктивної та достовірної облі-
кової інформації про доходи, витрати та фінансові 
результати діяльності підприємства. Дослідження 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, 
а також критична оцінка практики ведення обліку на 
підприємствах України дає підстави дійти висновків 
щодо наявності невирішених та дискусійних питань 
стосовно термінології, порядку визнання доходів та 
витрат, їх оцінювання, класифікації, накопичення на 
рахунках, обчислення та розподілу прибутку (покрит-
тя збитків) і навіть формування звітної інформації. 
Оскільки доходи, витрати та фінансові результати є 
найскладнішими об’єктами обліку, то вони потребу-
ють постійного вдосконалення, яке можливе шляхом 
застосування системного підходу.

Нині неоднозначність визначень та розрахунків 
показника фінансового результату створює склад-
ності у його розумінні та аналізі зацікавленим у звіт-
ності користувачам.

Достовірне обчислення фінансового результату 
діяльності підприємства є ключовою метою фінан-
сового обліку. Усі облікові стандарти, як національні, 
так і міжнародні, спрямовані на визначення суми при-
бутку. Останнім часом роль показника фінансового 
результату економічних суб’єктів змінилася. З пере-
ходом до ринкової економіки якісно змінюється тер-
мінологічний устрій такої групи обліку, як прибуток. 
У зв’язку з цим виникла потреба надання надійної 
інформації щодо фінансових результатів діяльності 
економічних суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у розроблення теоретико-методичних 
засад обліку фінансових результатів здійснили такі 
вчені, як М. Білик, С. Голов, В. Дерій, З.-М. Задо-
рожний, С. Івахненков, Г. Кірейцев, Г. Крамаренко, 
Л. Лахтіонова, Г. Ліхоносова, Є. Мних, Г. Назарова, 
Ю. Пеняк, В. Плаксієнко, П. Попович, І. Прокопенко, 
Г. Пчелинська, М. Пушкар, В. Сопко, М. Чумаченко, 
Ю. Цал-Цалко, К. Шевчук.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Високо оцінюючи здобутки на-
званих науковців, зазначаємо, що проблеми обліку 
фінансових результатів та їх відображення у фінан-
совій звітності потребують подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розкриття організаційних аспек-
тів та визначення проблемних питань обліку фінан-
сових результатів діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий результат є узагальнюючим показником 
аналізу та оцінювання ефективності (неефективнос-
ті) функціонування підприємства на відповідних ста-
діях (етапах) його формування. Всі організації та під-
приємства, що функціонують на ринку, так чи інакше 
піддаються оцінюванню одного й того самого показ-
ника – фінансового результату. Показник фінансово-
го результату є одним із найважливіших показників 
діяльності, оскільки будь-яка комерційна діяльність 
ведеться з однією головною метою, якою є отри-
мання прибутку та його максимізація. Оцінка цього 
показника дає змогу користувачам внутрішньої звіт-
ності зрозуміти сутність змін, що відбуваються в по-
казниках, розглянувши їх у динаміці, виявити сприят-
ливі для підприємства напрями та фактори розвитку.

Дослідження поняття «фінансовий результат», 
вивчення класифікації доходів і витрат, а також 
грамотний підхід до формування та читання даних 
звітності дають можливість керівництву суб’єкта гос-
подарювання отримувати детальну інформацію про 
фінансовий стан економічного суб’єкта, його рента-
бельність, конкурентоспроможність на ринку това-
рів, робіт та послуг.

Питання, які пов’язані з обліком фінансових ре-
зультатів, є предметом постійного обговорення се-
ред науковців та практиків у сфері економіки та 
управління підприємством. Сутність та поняття фі-
нансового результату для господарюючих суб’єктів 
наочно відображаються під час формування й відо-
браження його в бухгалтерському обліку. Проте слід 
зауважити, що ринкові відносини вимагають пере-
гляду та вдосконалення системи бухгалтерського 
обліку, одним із центральних елементів якої є облік 
фінансових результатів.

Як зазначає Г. Пчелинська [1], чинна в Україні 
методика відображення фінансових результатів ді-
яльності підприємств в бухгалтерському обліку та 
надання цієї інформації у Звіті про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід) регламентуються зна-
чною кількістю нормативно-правових актів. Сучасне 
активне реформування облікового законодавства 
супроводжується внесенням змін та доповнень до 
чинної правової бази задля її удосконалення. Про-
те досі існує низка невідповідностей між окремими 
нормами. Зокрема, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
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фінансової звітності» [2] визначає трактування кате-
горій «прибуток», «збиток», але не наводить значен-
ня терміна «фінансовий результат», що обумовлює 
відсутність єдиної думки науковців про економічний 
зміст цього поняття.

Трактування поняття «фінансові результати» є 
важливим аспектом у формуванні концепції сис-
тематизації фінансових результатів підприємства. 
Розуміння сутності цієї категорії і прийняття дієвих 
управлінських рішень для подальшого досягнення 
високих фінансових результатів є запорукою збіль-
шення ефективності бізнесу організацій.

Більшість науковців переважно відносять появу 
поняття «фінансові результати» до часів виникнен-
ня початкових форм капіталу та товарного вироб-
ництва. Дослідження тлумачень, представлених у 
табл. 1, дає підстави розуміти, що в ході розвитку 
економічної теорії зміст і наповнення категорії «фі-
нансові результати» трансформувалися. Спостері-
гається певний перехід від визначення фінансового 
результату як прибутку, що є джерелом багатства, до 
його тлумачення з точки зору додаткової вартості, 
яка створюється працею найманих робітників [3].

Г. Ліхоносова [3] справедливо констатує, що ор-
ганізація бухгалтерського обліку на підприємстві, у 
тому числі фінансових результатів, передбачає пе-
редусім розроблення облікової політики, що забез-
печує ефективність ведення бухгалтерського обліку.

Облікова політика перетворилась на реальний 
інструмент управління організацією. Так, на її осно-
ві здійснюється фінансове та податкове планування 
діяльності організації, що дає змогу істотно знижу-
вати податковий тягар, підвищувати гнучкість, опе-
ративність і ефективність прийнятих управлінських 
рішень. Беручи до уваги неврегульованість на прак-
тиці облікової політики щодо фінансових результатів 
діяльності, вважаємо доцільним у Наказі про облі-
кову політику підприємства виділити методичний та 
технічний блоки щодо цих об’єктів, що забезпечить 
оперативне формування достовірної звітності про 
фінансові результати. При цьому методичний блок 
визначає вибір із запропонованих Національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
прийомів і способів конкретного варіанта відобра-
ження господарських операцій у системі рахунків 
бухгалтерського обліку. Оскільки фінансові результа-
ти – це кінцеві результати роботи підприємства, на 
які впливають усі види здійснюваної ним діяльності, 
а також методика обліку не лише його складників, 
а саме доходів і витрат, але й активів і пасивів, ви-
користання яких, відповідно, дає змогу отримувати 
підприємству доходи й спричиняє понесення витрат, 
доцільно запропоновану методичну частину обліко-
вої політики поділити на такі дві групи:

– елементи облікової політики, які безпосередньо 
впливають на формування фінансових результатів;

– елементи облікової політики, які впливають на 
доходи й витрати, що формують фінансові результати.

Таким чином, застосовуючи методи й принципи 
облікової політики, підприємства повинні врахову-
вати її вплив на суми витрат чи доходів, фінансові 
результати, а також на суму оподатковуваного при-
бутку, тому облікова політика дає можливість закон-
ного способу коригування фінансового результату і 
оподатковуваного прибутку.

До сучасних проблем організації бухгалтерського 
обліку фінансових результатів також слід віднести такі:

– відсутність повноти висвітлення інформації 
щодо ефективності діяльності підприємства у звіт-
ності;

– неефективна система оподаткування прибутку;
– відсутність оперативної облікової інформацій-

ної бази доходів і витрат;
– відсутність затверджених спеціальних доку-

ментів для обліку фінансових результатів, отже, не-
визначеність напрямів використання прибутку та від-
сутність його деталізації на облікових рахунках;

– проблема захисту облікової інформації.
Наявні проблеми обліку фінансових результатів 

потребують негайного вирішення, а також розро-
блення різноманітних механізмів, які сприятимуть 
адаптації підприємств до ринкових змін, міжнарод-
них стандартів та потреб зовнішніх i внутрішніх ко-
ристувачів щодо отримання реальної інформації про 

Таблиця 1
Концепція трактування економічного змісту фінансових результатів  

різними науковими школами

№ Назва школи 
економічної теорії Концепція трактування змісту поняття «фінансовий результат»

1 Школа меркантилізму Фінансові результати, що проявляються у вигляді прибутку, формуються у сфері 
обігу та торгівлі, які є джерелом багатства.

2 Школа фізіократів Прибуток як основна форма фінансових результатів виникає за рахунок природної 
родючості землі, тобто аграрне виробництво є основним джерелом багатства.

3 Школа політекономії 
(класична)

Формування фінансових результатів відбувається у сфері виробництва, а прибуток 
як заробітна плата і рента є частиною вартості, що створюється працею.

4 Школа марксизму
Основним джерелом формування фінансових результатів є додаткова вартість,  
що створюється працею найманих працівників у процесі виробництва 
та реалізується через сферу обігу.

5 Неокласична школа
З одного боку, фінансові результати формуються за рахунок капіталу та є ціною 
цього виробничого фактору, а з іншого боку, вони створюються за рахунок 
комплексу всіх задіяних виробничих факторів.

6 Школа інституціоналізму Фінансові результати формуються під впливом різних суспільних неекономічних 
інститутів (НТП, держава, соціальні групи, профспілки тощо).

Джерело: [3]
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результати діяльності суб’єктів господарювання [4].
Г. Назарова, Л. Кононенко, А. Калашнікова [5] за-

значають, що фінансовий результат визначається 
шляхом порівняння доходів та витрат. Отже, назва 
субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» пе-
редбачає визначення кінцевого наслідку дій певно-
го виду діяльності, а саме операційної, фінансової, 
іншої звичайної. Таким чином, після списання на 
відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові резуль-
тати» доходів і витрат відповідного виду діяльності 
необхідно визначити між ними різницю й закрити 
на інший рахунок, а саме на рахунок 44 «Нерозпо-
ділені прибутки (непокриті збитки)», тому доцільно 
запровадити до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)» субрахунки з обліку прибутку чи 
збитку за таким напрямом:

– 441 «Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) за всіма видами діяльності»;

– 442 «Коригування прибутку (збитку) від ви-
правлення помилок та зміни облікової політики»;

– 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».
Така класифікація фінансових результатів за всі-

ма видами діяльності на рахунку 44 «Нерозподіле-
ний прибуток (непокриті збитки)» дасть змогу контро-
лювати вплив окремих видів господарських операцій 
на загальний результат діяльності підприємства. Це 
забезпечить інформацією внутрішніх користувачів 
для прийняття ними управлінських рішень щодо на-
прямів використання отриманих фінансових резуль-
татів за звітний період.

Варто відзначити, що, відповідно до вимог Зако-
ну України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [6], визначено перелік підпри-
ємств, які мають складати та оприлюднювати фінан-
сову звітність і консолідовану фінансову звітність за 
МСФЗ, інші українські підприємства можуть само-
стійно приймати рішення щодо застосування МСФЗ 
під час складання фінансової звітності. В Україні спо-
стерігається позитивна динаміка до збільшення кіль-
кості підприємств, що складають фінансову звітність 
за МСФЗ. Основні відмінності між національними та 
міжнародними стандартами щодо розкриття інфор-
мації про фінансові результати у фінансовій звітності 
стосуються складу фінансової звітності, концепту-
альних положень та принципів фінансової звітності, 
понять суттєвості у фінансовій звітності, звітної дати 
та грошового вимірника, ступеня деталізації статей, 
порядку відображення доходів і витрат [7].

Таким чином, впровадження МСФЗ у вітчизняну 
практику відповідає підходу більшості європейських 
країн, отже, сприяє економічній інтеграції, гармоніза-
ції систем обліку та звітності.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, відзна-
чаємо, що фінансовий результат є досить складною 
та багатогранною обліковою категорією.

До основних напрямів удосконалення обліку 
об’єкта бухгалтерського дослідження слід віднести 
розвиток послідовних теоретичних концепцій, за до-
помогою яких можна оцінити вже усталені, нещодав-
но виниклі та запропоновані практичні процедури; 
розроблення на цій основі відповідного нормативно-
правового та методичного забезпечення бухгалтер-
ського обліку фінансових результатів.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN THE MANAGEMENT OF LOGISTICS PROCESSES
Робота присвячена актуальній проблемі впровадження нових інформаційних технологій для підви-

щення конкурентоспроможності логістичної компанії. На прикладі Одеської філії відомої німецької тран-
спортної компанії “Hellmann” для аналізу наявних інформаційних потоків побудовано модель бізнес-процесу.  
Для полегшення аналізу проведено його декомпозицію на чотири частини. У статті детально розгляну-
то діаграму ключового процесу. На основі аналізу діаграми визначено недоліки та показано необхідність 
використання хмарної технології для його вдосконалення. Наведено модель інформаційної системи на 
платформі “Amazon Web Services” (AWS) із використанням дискового сховища “Google”. “Amazon” надає 
послуги інфраструктури та послуги на рівні платформи. Чат-боти на “Google Drive” здійснюють спіл-
кування з клієнтами та співробітниками. Доступ забезпечується підтримкою термінальних пристроїв 
(персональних комп’ютерів, мобільних телефонів, інтернет-планшетів).

Ключові слова: логістичні процеси, бізнес-процес, віртуальна інфраструктура, інформаційна система, 
хмарні сервіси.

Работа посвящена актуальной проблеме внедрения новых информационных технологий для повыше-
ния конкурентоспособности логистической компании. На примере Одесского филиала известной немец-
кой транспортной компании “Hellmann” для анализа существующих информационных потоков построена 
модель бизнес-процесса. Для облегчения анализа произведена его декомпозиция на четыре части. В ста-
тье подробно рассмотрена диаграмма ключевого процесса. На основе анализа диаграммы определены 
недостатки и показана необходимость использования облачной технологии для его совершенствования. 
Приведена модель информационной системы на платформе “Amazon Web Services” (AWS) с использова-
нием дискового хранилища “Google”. “Amazon” предоставляет услуги инфраструктуры и услуги на уровне 
платформы. Чат-боты на “Google Drive” осуществляют общение с клиентами и сотрудниками. Доступ 
обеспечивается поддержкой терминальных устройств (персональных компьютеров, мобильных теле-
фонов, интернет-планшетов).

Ключевые слова: логистические процессы, бизнес-процесс, виртуальна инфраструктура, информа-
ционная система, облачные сервисы.
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The work is devoted to the urgent problem of introducing new information technologies to increase the compet-
itiveness of a logistics company. On the example of the Odessa branch of the well-known German transport com-
pany Hellmann, a model of the company’s business process was built to analyze the existing information flows. To 
facilitate the analysis, it was decomposed into four parts. The article provides a detailed diagram of the key process. 
Based on the analysis of the diagram, shortcomings are identified (a huge amount of time is spent on manual op-
erations) and the need to use cloud technology to improve it is shown. A model of an information system based on 
the Amazon Web Services (AWS) platform using Google disk storage is presented. Amazon provides infrastructure 
services (virtual servers, storage) and platform-level services (cloud databases, cloud software, cloudless server 
computing, and development tools). Chatbots on Google Drive provide communication with customers and employ-
ees. The model containing cloud services provides the consumer with access to the use of information technology 
platforms: operating systems, database management systems, middleware, development and testing tools hosted 
by a cloud provider. In this model, the entire information technology infrastructure, including computer networks, 
servers, storage systems, is entirely controlled by the provider, while the provider determines the set of platform 
types available to consumers and the set of controlled platform parameters. The consumer is given the opportunity 
to use platforms, create their virtual copies, install, develop, test, operate application software on them, while dynam-
ically changing the amount of consumed computing resources. Convenience and versatility of access is ensured 
by the wide availability of services and support for various classes of terminal devices (personal computers, mobile 
phones, Internet tablets). This solution significantly simplifies the business process, eliminates disadvantages and 
gains additional business benefits that will increase the competitiveness of Hellmann.

Keywords: logistics process, business process, virtual infrastructure, CRM information system, cloud services.

Постановка проблеми. Останнім часом у логіс-
тичних процесах зростає обсяг даних, які підлягають 
обробленню, і традиційними засобами вже не вдаєть-
ся швидко з потоку даних отримати потрібну інформа-
цію та використовувати її для управління логістикою. 
Усі учасники логістичного ланцюжка (постачальник, 
перевізник, споживач) безперервно взаємодіють. 
Крім цього, постійний зв’язок один з одним і доступ до 
єдиної бази даних потрібні співробітникам логістичної 
компанії. Забезпечити взаємодію у режимі реального 
часу можливо, коли робочий процес не залежить від 
місцезнаходження учасників. Організувати таку робо-
ту можна у хмарній інфраструктурі, тому проблема 
створення інтегрованих інформаційних логістичних 
систем і нових технологій є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам інформаційного забезпечення логістики й 
створення інтегрованих інформаційних логістичних 
систем присвячені праці таких науковців, як А.Ю. Бер-
ко, О.Є. Васильєва, В.А. Висоцька, Д.А. Гаврилов, 
Н.Г. Георгіаді, О.О. Коваленко, Д. О’Лірі, Т.О. Марце-
нюк, Н.С. Меджибовська, В.В. Пасічник, С.В. Пітер-
кін, О.І. Рибніков [1].

Ідея «хмари» існує вже багато років (наприклад, 
доступ до електронної пошти). Перевагами хмарних 
технологій користується один із лідерів логістичного 
ринку України – «Нова пошта». Компанія застосовує 
хмарні рішення для роботи одного зі своїх сервісів, 
тому що це забезпечує стабільну й швидку роботу. 
Група компаній “Delivery” також активно застосовує 
хмарні технології. Компанія впевнена, що «хмари» 
забезпечують стабільну роботу та безпечне збері-
гання даних. Крім того, вони дають змогу керувати 
всіма робочими процесами, організовувати та контр-
олювати роботу всіх співробітників, а найбільшим за-
мовником «хмари» в Україні є «Укрпошта» [2].

Нині логістичні компанії використовують низку 
специфічних для бізнесу додатків. Розглянемо най-
більш значущі. “Yard Management System” (YMS) від-
повідає за керування складською територією та роз-
міщення на ній транспортних засобів. “Transportation 
Management System” (TMS) – система для управлін-

ня переміщенням вантажу з пункту відвантаження 
до пункту вивантаження. “Warehouse Management 
System” (WMS) регулює знаходження та рух то-
варних і матеріальних цінностей безпосередньо на 
складі. Такі програми критичні для бізнес-системи, і 
від їхньої якісної роботи залежить ефективність ді-
яльності транспортної компанії, тому компанії вва-
жають за краще розвивати подібні системи та керу-
вати ними переважно самостійно [3].

Компанія “GetRelog” пропонує програму “Relog” 
для внутрішньо міської маршрутизації [4]. Її доцільно 
використовувати в кур’єрських та дистриб’юторських 
компаніях, у сервісах із доставки продуктів та їжі. За-
вдяки таким рішенням оператори отримують можли-
вість швидше і раціональніше планувати маршрути. 
У результаті цього хмарна система забезпечує авто-
матизацію та контроль усього ланцюжка доставки.

Компанія “Tucha” пропонує два варіанти вірту-
альних серверів, такі як “TuchaFlex+” і “TuchaBit” [2]. 
Різниця між ними полягає у географічному розташу-
ванні дата-центрів (Європа та Україна відповідно). 
Хмарні сервіси – це потужний інструмент, який дає 
змогу вирішити низку таких важливих завдань для 
бізнесу:

− надійно розмістити програми та дані для роботи;
− організувати зберігання резервних копій, доку-

ментів та файлів;
− забезпечити стабільну роботу сайту та корпо-

ративної пошти.
“Аmazon Web Services” (AWS) – це комерційна 

публічна хмарна платформа з найширшими мож-
ливостями, що надає понад 200 повнофункціональ-
них сервісів для центрів оброблення даних по всій 
планеті. Підтримується і розвивається компанією 
“Amazon” з 2006 року [5], надає передплатникам по-
слуги як за інфраструктурною моделлю (віртуальні 
сервери, ресурси зберігання), так і платформного 
рівня (хмарні бази даних, хмарне програмне забез-
печення, хмарні безсерверні обчислення, засоби 
розроблення).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Загалом проблема раціоналіза-
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ції логістичного процесу сьогодні погано досліджена, 
є лише окремі рекомендації щодо їх організації, за-
сновані на практичному досвіді. Крім того, незважаю-
чи на велику теоретико-методологічну базу сучасної 
логістики, питання управління послугами логістики 
досліджені фрагментарно, ще не створено єдиної 
методології управління системою логістичного серві-
су на базі сучасних інформаційних технологій.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). У роботі на основі аналізу логістичних 
бізнес-процесів на прикладі Одеської філії відомої 
німецької транспортної компанії “Hellmann” запропо-
нована модель інформаційної системи з використан-
ням хмарних сервісів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одеська філія німецької транспортної компанії 
“Hellmann” є досвідченим транспортним партнером 
зі знанням місцевих та регіональних нормативних 
актів і спеціальностей по всьому світі. Бізнес-процес 
компанії складається з чотирьох взаємопов’язаних 
етапів, таких як підготовка, зв’язок з клієнтом, класи-
фікація клієнта і фінальний етап.

Процес підготовки складається з презентації ком-
панії, тобто зазначається, що це за компанія, нада-
ється історія компанії, визначається, для яких клієн-
тів потрібна компанія, наводиться інформація про 
клієнта (новий або відомий компанії клієнт, структура 
й сильні сторони клієнта).

На етапі «Зв’язок з клієнтом» здійснюються на-
лаштування зв’язку з клієнтом і налагодження співп-
раці. В цьому процесі представлений план дій для 
зв’язку з клієнтом і подальшого ставлення клієнта до 
компанії, а також обговорення комфортних умов для 
нього.

У момент класифікації клієнта перевіряється його 
історія, як судова, так і фінансова, визначаються 
його слабкі сторони й потреби, на основі цього ство-
рюється пропозиція, обговорюється ціна, а також 
збираються необхідні документи. Після цього клієнт 
визначає, чи хоче він співпрацювати.

Фінальний процес складається з укладання дого-
вору після згоди клієнта.

На рис. 1 зображено ключовий у компанії фіналь-
ний бізнес-процес із надання послуг логістики.

Рис. 1. Діаграма фінального процесу
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Перша лінія (1) позначає дії системи управління 
відносинами з клієнтами (CRM), друга лінія (2) – це 
процес продажу (тобто ті процеси, які виконують 
саме менеджери відділу продажу), третя лінія (3) – це 
процес, за якого можливий вибір між двома й більше 
процесами, фіолетовим (піктограма файлу) позначе-
но фізичну документацію, яка надходить до архіву/
баз даних компанії, а також має високу цінність як 
для відділу продажу, так і для CRM-процесу.

Всі операції виконуються в додатку «1С: Пред-
приятие.8» З рисунку видно, що у цього бізнес-про-
цесу наявні операції, які забирають значний час у 
співробітників фірми. До таких дій належать запо-
внення документів на паперових носіях і перене-
сення інформації з них в інформаційну систему. На 
діаграмі їм відповідають фігури синього кольору. 
Аналогічних висновків можна дійти з інших бізнес-
процесів компанії.

Для успішного розвитку компанії потрібні ціло-
добовий доступ до серверів, безпечне зберігання 
даних та достатні ресурси для їхнього розміщення.  
Організувати роботу у режимі реального часу можна 
у хмарній інфраструктурі. Зберігання даних у «хма-
рі» дає змогу отримати доступ до них у будь-який час 
та на будь-якому пристрої. При цьому забезпечують-
ся їхня безпека та надійність, а для доступу до даних 
достатньо інтернет-підключення. З іншого боку, збе-
рігання даних на віртуальних серверах економічно 
вигідно, що показано в публікаціях [4; 6].

Компанія “Hellmann” використовує інформаційну 
систему CRM (Customer Relationship Management) 

для автоматизації логістичних бізнес-процесів. 
Хмарна технологія може бути інтегрована до цієї 
системи. Нижче, на рис. 2, наведено модель хмар-
них сервісів для компанії.

Чат-бот – це віртуальний менеджер, який роз-
ташований на Google-диску. Він автоматично відпо-
відає на повідомлення. Це для клієнта простий та 
зручний спосіб отримання й надіслання потрібної 
інформації. Компанія використовує чат-боти для на-
лагодження контактів, збирання інформації та вза-
ємодії з клієнтами.

Обчислювальна «хмара» “Amazon Elastic Compute 
Cloud” (Amazon EC2) – це вебсервіс, що надає без-
печні масштабовані обчислювальні ресурси у «хма-
рі». “Amazon EC2” пропонує обчислювальну плат-
форму, що дає змогу вибрати процесор, сховище, 
мережу, операційну систему [7].

“Amazon LightSail” – це провайдер віртуального 
приватного серверу (VPS), який простий у викорис-
танні та пропонує всі необхідні інструменти для ство-
рення програми або вебсайту [8].

У базі даних зберігається інформація, що надхо-
дить з митниці та портів про перевезення та контей-
нери, що пересуваються територією України. Усі дані 
вносяться до системи перевізником. Алгоритми вибір-
ки даних поряд із класами даних використовуються у 
специфікаціях на розроблення для визначення поряд-
ку добору та оброблення таблиць баз даних. Найпро-
стіша форма запису представляється блок-схемами 
алгоритмів або SQL-запитами як англійською, так 
і українською мовами. Програмне забезпечення та 

Рис. 2. Модель хмарних сервісів
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весь інструментарій для роботи з базою даних, а саме 
“PostgresSQL”, “Python”, “Javascript”, “Django”, знахо-
дяться у «хмарі», тобто на сервері “Amazon”.

Від самого початку на сервері “PostgreSQL” вста-
новлюється “PgAdmin” і через візуалізований інтер-
фейс створюється скелет бази даних, свого роду пап-
ка для таблиць. Для розроблення та адміністрування 
серверних баз даних “PostgreSQL” використовується 
програмне забезпечення “EMS SQL Manager”. Тепер 
у базу даних можна без проблем додавати дані, ви-
даляти і редагувати їх.

Після того як усі дані оброблені, вони експорту-
ються в Exel-файл для підключення до програмного 
забезпечення “QlikView”. У “QlikView” використову-
ється система масової фільтрації, завдяки якій мож-
на отримати точну інформацію з бази даних щодо 
портів та митниць [9].

У системі “QlikView” застосовується запатенто-
вана технологія, що дає змогу зберігати дані та об-
робляти їх безпосередньо в оперативній пам’яті 
сервера. Ця технологія дає можливість об’єднувати 
великі масиви даних, що завантажуються в аналі-
тичні програми з різних джерел, а саме баз даних  
(“MS SQL Server”, “Oracle” тощо), інформаційних сис-
тем (“1С”, “SAP”, “Business Objects” тощо), табличних 
файлів (“Excel”, “CSV” тощо), вебсторінок (html, xml 
тощо). Програма дає змогу за секунди проаналізу-
вати дані за довільними критеріями, відфільтрувати і 
відобразити їх у вигляді наочних таблиць та діаграм, 
а також зберегти результати аналізу у вигляді за-
кладки чи звіту.

Висновки. Хмарні сервіси дали змогу бізнесу 
прискорити отримання необхідної інформації, що 
сприяло скороченню часу та вартості укладання 
угод. Компанія отримала додатковий бізнес-ефект, 
який підвищує її конкурентоспроможність. Однак іс-
нує проблема документообігу. Для здійснення пере-
везення потрібна велика кількість документів, зокре-
ма товарні накладні, товарно-транспортна накладна, 
описи вантажу, копії паспортів. У компанії протягом 
місяця кількість вантажоперевезень може обчислю-
ватися тисячами, а для того, щоби вносити всі ці 
дані до комп’ютера, потрібен цілий штат співробіт-
ників. Зберігання документації на перевезення також 
є великою проблемою, тому робота продовжується. 
Надалі компанія планує за допомогою хмарних тех-

нологій вирішити проблему документообігу, тобто 
суттєво скоротити наявність паперових документів у 
логістичній системі.
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КІБЕРЗАГРОЗИ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ

CYBER THREATS IN ACCOUNTING SYSTEMS
У статті здійснено аналіз кібернетичних загроз, які можуть зруйнувати облікові системи, та запро-

поновано заходи щодо кіберзахисту облікової інформації. Визначено сутність облікових систем підпри-
ємства, а також обґрунтовано актуальність впровадження на підприємствах системи кібербезпеки об-
лікової інформації. Обґрунтовано необхідність розроблення заходів щодо захисту облікової інформації в 
контексті кібербезпеки та розглянуто деякі питання її організації. Акцентовано увагу на тому, що про-
блеми захисту від несанкціонованого доступу не лише зводяться до технічних аспектів захисту інфор-
маційних ресурсів, але й потребують врахування людського фактору. Визначено, що найбільш значущими 
серед кіберзагроз для користувачів облікової інформації є комп’ютерні віруси та несанкціонований доступ 
до бази даних з боку осіб, які не мають на це прав. Подальші дослідження проблеми запропоновано зосеред-
ити на розробленні сучасних антивірусних засобів підтримки кібербезпеки облікової інформації.

Ключові слова: кіберзагроза, облікова система, комп’ютерний вірус, кібербезпека, захист інформації, 
антивірусна програма.

В статье осуществлен анализ кибернетических угроз, которые могут разрушить учетные системы, 
и предложены меры по киберзащите учетной информации. Определена сущность учетных систем пред-
приятия, а также обоснована актуальность внедрения на предприятиях системы кибербезопасности 
учетной информации. Обоснована необходимость разработки мер по защите учетной информации в кон-
тексте кибербезопасности и рассмотрены некоторые вопросы ее организации. Акцентировано внима-
ние на том, что проблемы защиты от несанкционированного доступа не только сводятся к техническим 
аспектам защиты информационных ресурсов, но и требуют учета человеческого фактора. Определено, 
что наиболее значимыми среди киберугроз для пользователей учетной информации являются компью-
терные вирусы и несанкционированный доступ к базе данных со стороны лиц, не имеющих на это прав. 
Дальнейшие исследования проблемы предложено сосредоточить на разработке современных антивирус-
ных средств поддержки кибербезопасности учетной информации.

Ключевые слова: киберугроза, учетная система, компьютерный вирус, кибербезопасность, защита 
информации, антивирусная программа

The article analyzes the cyber threats that can destroy accounting systems, and proposes measures to cyber 
protect accounting information from unauthorized access by unauthorized persons, as well as viruses. The urgen-
cy of the topic is due to the fact that the modern development of information technology has led to the emergence 
of cybercriminals who, through illegal actions and technologies, interfere in the work of information systems and 
commit theft and destruction of information. The above fact indicates a significant increase in the number of crimes 
in the field of information technology in the near future, especially in the accounting systems of economic entities. 
Thus, the relevance of the research topic is beyond doubt. The article defines the essence of accounting systems 
of the enterprise, as well as substantiates the relevance of the introduction of cyber security systems of accounting 
information in enterprises. Based on a study of the work of scientists and taking into account the situation in which 
businesses operate today, the threat of cyber-attacks is assessed in the context of the consequences for accounting 
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and reporting. Computer viruses and unauthorized access to the database by unauthorized persons have been 
identified as the most significant cyber threats to users of accounting information. It has been proven that the great-
est threat to software users is posed by such virus programs as spyware, Trojan horse programs, worms, invisible 
viruses, and virus logic bombs. The implementation of measures to protect accounting information in the context of 
cyber security is substantiated and some aspects of its organization are considered. It is noted that to ensure the 
security of computer systems and networks, it is necessary to install a licensed version of the antivirus on the com-
puter and refuse to download free programs from suspicious sites. Emphasis is placed on the fact that the problems 
of protection against unauthorized access are not only reduced to the technical aspects of protection of information 
resources, but also require consideration of the human factor. Further research on the problem is proposed to focus 
on the development of modern anti-virus tools to support cybersecurity of accounting information.

Keywords: cyber threat, accounting system, computer virus, cybersecurity, information protection, antivirus  
program.

Постановка проблеми. Поява у світі останнім 
часом величезної кількості нових IT-компаній та про-
грамних продуктів свідчить про стрімкий розвиток 
інформаційних технологій, які посідають в економі-
ці будь-якої держави одне з найважливіших місць. 
Із впровадженням у бізнес-процеси суб’єктів гос-
подарювання повної або часткової автоматизації у 
керівництва компаній з’являється більше свободи й 
ресурсів для розв’язання складних управлінських за-
дач, що впливають на економічний розвиток країни. 
Дедалі активніше застосовують цифрові технології 
державні та місцеві органи влади. Засобами підви-
щення ефективності та прозорості усіх фінансових 
операцій, що здійснюють підприємства, є викорис-
тання банками цифрових платіжних інструментів та 
інноваційних платіжних послуг.

Проте стрімкий розвиток інформаційних техноло-
гій зумовив появу кіберзлочинців, які за допомогою 
незаконних дій і технологій здійснюють розкрадання 
та руйнування інформації в інформаційних системах 
і мережах. Вищезазначений факт свідчить про те, 
що найближчим часом може суттєво збільшитись 
кількість злочинів у сфері інформаційних технологій, 
особливо в облікових системах суб’єктів господарю-
вання.

З огляду на суттєву роль захисту програмного за-
безпечення від несанкціонованого доступу виникає 
необхідність визначення основних кіберзагроз, що 
виникають у ході роботи фахівців в облікових систе-
мах підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами кібербезпеки інформаційного простору за-
ймались такі науковці, як Д.О. Ричка [1], І.Л. Грабчук 
[2], С.А. Вітер [3], І.І. Світлишин [3], В.І. Клименко [4]. 
Питання визначення загроз кібербезпеки під час за-
хисту облікової інформації розглядали у своїх дослі-
дженнях Ю.Ю. Мороз [5], Ю.С. Цаль-Цалко [5].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте нині проблеми захисту 
облікової інформації від кіберзагроз, що являють со-
бою віруси і несанкціонований доступ до баз даних, 
залишаються малодослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є аналіз кібернетичних загроз, що 
можуть зруйнувати облікові системи, та визначення 
заходів щодо кіберзахисту облікової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Невід’ємним елементом облікової політики Украї-
ни є облікова система, яка слугує інформаційною 
базою для управління господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання. Більшість підприємств 
для здійснення облікових процесів застосовує 
комп’ютеризовану форму ведення бухгалтерсько-
го обліку, що передбачає використання таких про-
грамних продуктів, як «1С:Підприємство.8», «BAS 
Бухгалтерія», «BAS Бухгалтерія КОРП», «BAS Комп-
лексне управління підприємством», «Бухгалтерська 
програма SAP». Ці комп’ютерні системи працюють із 
великими обсягами інформації, і будь-яке несанкціо-
новане втручання у роботу вищезазначених програм 
може привести до втрати облікової інформації, що 
впливає на достовірність фінансової звітності під-
приємств і організацій.

З того часу як комп’ютерна техніка увійшла в усі 
сфери людського життя й перестала бути прерога-
тивою великих компаній, перед розробниками про-
грамного забезпечення і користувачами локальних 
та глобальних мереж гостро постало питання кібер-
безпеки. Про важливість захисту інформації сьогодні 
свідчать такі факти: у 2020 році було зафіксовано 
1 120 витоків інформації і кібератак, а також злама-
но близько 20,1 млрд. записів, що на 50% більше, 
ніж у 2019 році [6]. Зазвичай кількість кібератак та 
інформаційних витоків приблизно однакова, але у 
2020 році кількість кібератак (349) перевищила кіль-
кість витоків (771) вдвічі [6]. Причиною такого різкого 
скачку кіберзлочинності став COVID-19, оскільки че-
рез вірус значна кількість організацій перейшла на 
дистанційну форму роботи через комп’ютерну мере-
жу Інтернет, а зловмисники отримали більше мож-
ливостей несанкціонованого доступу до баз даних. 
Зазвичай зловмисників цікавить приватна інформа-
ція, яка стосується управлінського обліку великих, 
середніх та малих підприємств і містить комерційну 
таємницю.

Існує багато способів викрадення інформації че-
рез комп’ютер, але найголовнішою проблемою для 
користувачів є віруси. Д.О. Ричка трактує поняття 
комп’ютерного вірусу як «спеціально створеної про-
грами, яка сама здатна приєднуватися до інших про-
грам і у разі запуску спричиняє різні негативні наслід-
ки (псує файли і каталоги, перекручує інформацію) 
та створює інші перешкоди у роботі ЕОМ» [1]. У стат-
ті Д.О. Ричка [1] зауважує, що існують різні види віру-
сів, які поділяються на серйозні віруси й віруси-жар-
ти. Віруси-жарти особливої загрози користувачеві не 
несуть, але можуть спричинити певні незручності. 
Найгірше, що можуть зробити віруси-жарти, – це 
зламати операційну систему, але після її переуста-
новлення комп’ютер буде працювати, як зазвичай.
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Найбільшу загрозу для користувачів програмних 
продуктів мають такі серйозні віруси:

– програми, що після проникнення в комп’ютер 
нейтралізують паролі та інші види захисту 
комп’ютерних програм;

– програми-шпигуни – програми, що проникають 
на електронно-обчислювальний пристрій і переси-
лають інформацію власника комп’ютера сторонній  
особі;

– вірусні програми «троянський кінь», які відріз-
няються від інших вірусів тим, що не можуть копію-
вати самі себе і являють собою шкідливу програму; 
вірус «троянський кінь» захоплює окремий файл, ви-
дозмінює або руйнує його; найнебезпечнішим є те, 
що цей вірус, перебуваючи у вихідному коді ліцензій-
ної програми, може її імітувати й навіть повністю за-
мінювати; зазвичай такі програми використовуються 
для викрадення паролів і надсилання їх зловмиснику 
задля проведення банківського шахрайства; в дея-
ких версіях цього вірусу є система самознищення, 
коли програма не залишає ніяких слідів;

– програми-«хробаки» – ще один вид вірусних 
програм, які схожі на програми «троянський кінь», бо 
не можуть реплікувати самі себе: вони проникають у 
програму оброблення даних і можуть змінювати або 
знищувати дані в обліковій системі;

– вірусні програми «логічні бомби» – програми, 
які створені за принципом програм «троянський 
кінь», проте містять таймер, який запускається у ви-
значений час;

– віруси-невидимки – віруси, що уникають анти-
вірус і приховують усі зміни, що вносять в розділи 
операційної системи.

Отже, комп’ютерний вірус – це програми, що про-
никають до електронно-обчислювального механізму, 
зменшують продуктивність роботи приладу й можуть 
знищити або змінити інформацію на ньому [7].

Наочним прикладом нищівної дії комп’ютерного 
вірусу є вірус “Pety.A”, який завдав шкоди 12,5 ти-
сячам комп’ютерів у нашій державі та поширився на 

64 країни світу [2]. Вірус “Pety.A” розпочав свою ді-
яльність в Україні 27 червня 2017 року, а потім по-
ширився на інші країни. Як показало розслідування, 
вірус поширився через програму “M.E.Doc”. Під час 
установлення оновлення ця програма запрошувала 
дозвіл на внесення змін у комп’ютер із правами ад-
міністратора. Зловмисники скористались цією враз-
ливістю і вписали вірусний код у останнє оновлення 
програми. На рис. 1 і рис. 2 представлено сучасний 
процес оновлення програми “M.E.Doc”.

Відмовитися від оновлення користувачі не мо-
жуть, оскільки воно містить актуальні довідники, 
бланки для подачі звітності та зміни до вже наявних 
форм документів. Таким чином, у 2017 році програма 
“M.E.Doc” виявила свої слабкі сторони, а дозволом її 
подальшого використання з боку держави стала ви-
мога доведення рівня її захисту до рівня гарантій Г-3 
[2]. Нормативний документ ТЗІ 2.5-004-99 «Крите-
рії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних 
системах від несанкціонованого доступу» встанов-
лює критерії оцінки захищеності інформації. Рівень 
Г3 відповідає рівню EAL 4 міжнародного стандар-
ту ISO/IEC 15408 “Common Criteria for Information 
Technology Security Evaluation”.

Автори статті «Захист облікової інформації та 
кібербезпека підприємства» С.А. Вітер та І.І. Світ-
лишин [3] рекомендують для захисту комп’ютерів 
установлювати антивірусні програми, але зазнача-
ють, що не від усіх шкідливих програм може захис-
тити антивірус, адже принцип його роботи полягає 
в пошуку вірусного коду, який деякі програми-шпи-
гуни маскують. Дослідники доходять висновку, що 
для гарантування безпеки комп’ютерних систем і 
мереж необхідно встановлювати на ЕОМ ліцензій-
ну версію антивірусу і відмовитись від скачування з 
підозрілих сайтів безкоштовних програм. Проте аб-
солютного захисту від несанкціонованого доступу 
до інформації не існує, адже повністю захищений 
комп’ютер – це той, що знаходиться в броньовано-
му сейфі і не підключений до жодної мережі, навіть 

Рис. 1. Початок оновлення програмного забезпечення “M.E.Doc”
Джерело: створено авторами
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електричної. Зазвичай таким приладом користувати-
ся не можна. Таким чином, найкращий захист від на-
паду на облікові системи – недопущення його усіма  
способами.

Як ми вже зазначали, для хакерів найбільш при-
вабливою є інформація щодо управлінського обліку 
підприємства, яка містить комерційну таємницю. За-
хист облікової системи потрібно здійснювати також 
тому, що більша частина інформації знаходиться в 
електронному вигляді і має високий ступінь враз-
ливості до хакерських атак. Проте не тільки хакери 
становлять загрозу інформації в облікових систе-
мах. У осіб, які працюють на підприємстві, зловмис-
ники можуть безпосередньо викрасти інформацію 
на цифрових носіях, здійснивши крадіжку ноутбуку, 
флешки, токену тощо.

Ще однією причиною витоку інформації є інсай-
дери – зловмисники, що знаходяться всередині ор-
ганізації. Для того щоб уникнути несанкціонованого 
доступу до конфіденційної інформації, деяким спів-
робітникам компанії обмежують доступ до певного 
функціоналу програми.

Розглянемо порядок обмеження прав користу-
вачів на прикладі організації доступу до довідників і 
документів у програмі «1С:Підприємство.8». Ця про-
цедура дає змогу керівнику підприємства розмеж-
овувати доступ до бази даних, стежити за зміною 
документів, організовувати ведення журналу реє-
страції роботи з програмою, визначати коло користу-
вачів, яким надано право на видалення документів і 
записів з бази даних підприємства.

На рис. 3 представлено скріншот екрану з про-
грами «1С: Управління торговим підприємством для 
України. 8.3», який містить список користувачів і 
журнал реєстрації роботи з програмою. У програмі 
«1С:Підприємство.8» для керування доступом ко-
ристувачів використовується окремий об’єкт мета-
даних, який називається роллю. Роль визначає на-
бір прав користувача, які він має. Так, для кожного з 

об’єктів (довідників, документів) розробник установ-
лює свій набір прав, таких як читання, запис, дода-
вання, зміна. Набір доступних прав – це сукупність 
усіх дозволів у ролях користувача. Кожному корис-
тувачеві, відповідно до посади, надані певні права 
доступу: повні права доступу надаються адміністра-
тору й головному бухгалтеру, а всі інші співробітники 
мають обмежені права доступу.

Вищезазначені заходи дають змогу під час робо-
ти з обліковими системами уникнути несанкціоно-
ваного доступу до конфіденційної інформації з боку 
співробітників підприємств і організацій.

Розглянемо причини витоку інформації в банків-
ських та фінансових секторах. Автор статті «Вну-
трішні загрози інформаційній безпеці організації» 
В.І. Клименко [4] зазначав, що більшість випадків ви-
току інформації, які трапилися в облікових системах 
банків і фінансових установ, виникла не через враз-
ливість інформаційних систем, а через недбалість 
працівників. Найпопулярнішими з них є такі:

– відкриття файлів від невідомих адресатів, які 
надійшли через пошту або через інший вид швидко-
го обміну повідомленнями;

– встановлення неліцензійного програмного за-
безпечення;

– використання простих паролів (наприклад, 
12345678 чи 11111111) або використання одного й 
того самого пароля впродовж тривалого часу;

– «запам’ятовування» паролів у публічних міс-
цях (ресторанах, кафе, бібліотеках);

– робота з конфіденційними документами в пу-
блічних місцях;

– завантажування розважальних програм та від-
відування розважальних сайтів;

– винесення конфіденційної інформації за межі 
організації.

Далі зупинимось на питаннях забезпечення кібер-
захисту баз даних облікових систем. Погоджуємось 
із дослідниками С.А. Вітер та І.І. Світлишин, які про-

Рис. 2. Закінчення оновлення програмного забезпечення “M.E.Doc”
Джерело: створено авторами
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понують такі заходи щодо захисту облікової інфор-
мації від кіберзлочинців [3]:

– організаційні (обмеження незаконного доступу 
до приватної інформації);

– технічні (попередження несанкціонованих осіб 
щодо навмисного вторгнення в облікову інформацію 
за допомогою технічних засобів або програмного за-
безпечення);

– кадрові (підвищення компетентності та відпові-
дальності у використанні інформаційних технологій 
працівниками організації).

Крім зараження облікових систем вірусами вна-
слідок некомпетентних дій працівників підприємств, 
відбувається витік, втрата або викривлення інфор-
мації [8], тому для надійного зберігання бази даних 
потрібно на електронно-обчислювальний пристрій 
установлювати якісне програмне забезпечення.  
Програмні продукти повинні відповідати стандарту 
ISO/IEC 25010 щодо забезпечення високого рівня 
таких характеристик якості [9]:

– придатність, точність, інтероперабельність, 
безпечність (невід’ємна частина існування набору 
функцій та їх заданих властивостей, які характеризу-
ють функціональність інформаційного простору);

– відмовостійкість, відновлюваність (складові 
частини надійності, що впливають на здатність про-
грамного забезпечення підтримувати високий рівень 
продуктивності за певних умов протягом зазначено-
го періоду часу);

– зрозумілість, привабливість, працездатність 
(атрибути зручності, які впливають на зусилля, необ-
хідні для використання, та на індивідуальну оцінку та-
кого використання заявленим набором користувачів);

– утилізація ресурсів (складова частина ефек-
тивності, яка впливає на взаємозв’язок рівня про-
дуктивності програмного забезпечення та кількості 
ресурсів, що використовуються за зазначених умов);

– атрибути ремонтопридатності, що впливають 
на зусилля, необхідні для внесення певних змін до 
бази даних;

– адаптивність, можливість безперешкодного 
встановлення програмного забезпечення (складові 
частини переносності, що впливають на можливість 
передачі програмного забезпечення з одного серед-
овища до іншого).

В стандарті ISO/IEC 25010 наголошується на 
важливості постійного підвищення якості, знижен-
ня ризиків, пов’язаних із розробленням та обслу-
говуванням програмного забезпечення, а також на 
необхідності систематичного визначення якості еле-
ментів бази даних. Все програмне забезпечення, що 
створюється сьогодна, повинно відповідати вимогам 
вищезазначеного стандарту.

Висновки. В результаті здійснення аналізу кі-
берзагроз в облікових системах пропонується ви-
діляти логічний та фізичний види захисту облікової  
інформації.

Логічна безпека реалізується за допомогою тех-
нології, яка обмежує доступ до системи та інфор-
мації суб’єкта господарювання. Фізична безпека ви-
користовує заходи, яких підприємство чи установа 
вживає для захисту своїх даних, об’єктів або ресур-
сів, що зберігаються на фізичних носіях. Логічна без-
пека полягає в такому:

– визначення слабких сторін діяльності підпри-
ємства для забезпечення захисту облікової інфор-
мації від кібератак;

– інформування працівників підприємств про за-
грози витоку інформації через доступ до їх особистих 
сторінок у соціальних мережах, поштових скриньок 
тощо; в межах цього заходу необхідно ознайомити 
працівників з інтернет-ресурсами, які слід викорис-
товувати на робочому місці, а надати їм інформа-
цію щодо тих типів електронних листів та вкладень 

Рис. 3. Налаштування прав доступу у режимі користувача  
в конфігураторі програми «1С: Управління торговим підприємством. 8.3»

Джерело: створено авторами

 



154

Держава та регіони

до них, які можна відкривати без страху отримати 
вірус.

З точки зору фізичної безпеки слід наголосити на 
таких особливостях:

– найважливіша інформація повинна зберігатися 
у зашифрованому вигляді;

– загрозою пошкодження або доступу до конфі-
денційної інформації є не тільки програмне забезпе-
чення, але й викрадення носіїв, на яких зберігають 
інформацію; у зв’язку з цим адміністратори внутріш-
ніх мереж підприємств повинні використовувати фі-
зичні засоби, що блокують доступ до бази даних.

Як висновок з дослідження необхідно зазначити, 
що для створення кібернетичного захисту облікової 
інформації на кожному підприємстві потрібно роз-
робити відповідну програму дій, сфера застосуван-
ня яких не обмежується виключно технічними ас-
пектами, а поширюється також на людські ресурси.  
Перспективою подальших досліджень може бути 
розроблення сучасних антивірусних засобів підтрим-
ки кібербезпеки облікової інформації.
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