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МЕХАНІЗМ ВІЛЬНОГО РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПАНУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ НАД СУСПІЛЬСТВОМ ТА 

ІНСТИТУТАМИ ДЕРЖАВИ 

 

Богдан Андрушків¹; Віктор Грушко²; Лілія Мельник1; 

Роман Шерстюк1 

 
1Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

Тернопіль, Україна 

²Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна 

 
Резюме. Здійснено критичний аналіз негативних наслідків орієнтації на вільний ринок як 

ключового механізму організації та регуляції економіки, як інструмента, який сам по собі здатний 

задовольняти увесь спектр суспільних потреб, що включає розвиток науково-технічного прогресу, 

модернізацію економіки, соціальну справедливість, ефективне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження навколишнього природного середовища, відтворення робочої сили та 

забезпечення вирішення інших гострих соціально-економічних проблем. Розкрито механізм 

дезорієнтації учасників економічної взаємодії через нав’язування суспільству ідей лібералізації 

економіки, за яким приховується технологія проведення економічних війн наймогутнішими 

суб’єктами економічних змагань з метою завоювання ринків, активів чи інших ресурсів, що сприяє 

наростанню у суспільстві соціальних контрастів, а також концентрації грошей і влади у все вужчого 

кола учасників економічних змагань. Встановлено, що цілі й стратегії учасників економічних змагань 

вступають у суперечність з інтересами соціуму, оскільки засоби реалізації ними своїх прагнень 

підпорядковані закону збереження енергії, але не нормам суспільної моралі чи навіть існуючим 

законам, якщо не існує дієвих механізмів примусу. Досліджено надважливу роль, яку відіграють 

інститути держави у процесі організації суб’єктів економічної діяльності задля досягнення 

суспільно значущих цілей і реалізації важливих для соціуму стратегій. Обґрунтовано важливість 

суб’єктності держави у процесі функціонування та розвитку економіки. Проведено аналіз досягнення 

позитивних результатів в економіці завдяки цілеспрямованій і системній роботі державних 

інститутів у країнах, які досягли успіхів у забезпеченні стабільного розвитку, зниження соціальних 

контрастів, революційних перетворень у власному господарському комплексі, шляхом  ефективної 

організації інноваційного процесу у своїх країнах. 

Ключові слова: ринок, особистий інтерес, ліберальна економіка, економічні війни, соціальні 

контрасти, інститути. 
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FREE MARKET MECHANISM AS A TOOL OF ECONOMIC 

AUTHORITY IN OVERCOMING SOCIETY AND STATE 

INSTITUTIONS 
 

Bohdan Andrushkiv¹; Viktor Grushko²; Melnyk Liliya1; Roman Sherstiuk1 
 

1Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil Ukraine 
2Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 

Ternopil, Ukraine 
 

Summary. The paper critically analyzes the negative consequences of free market orientation, as a key 

mechanism for organizing and regulating the economy, as a tool which by itself can meet the full range of social 

needs, including the development of scientific and technological progress, economic modernization, social justice, 

effective use of natural resource potential, preservation of natural environment, reproduction of labor force and 

ensuring the solution of other acute socio-economic problems. The mechanism of disorientation of economic 

interaction participants through imposing on society the ideas of economy liberalization is revealed, This 

mechanism keeps out of sight the technology of carrying out economic wars by the most powerful subjects of 

economic competitions for the purpose of conquest of the markets, actives or other resources contributing to the 

growth of social contrasts in society, as well as the concentration of money and power in the growing circle of 

participants in economic competition. It is determined that the goals and strategies of economic competitors are 

in conflict with the interests of society, because the means of realization of their aspirations are subjected to the 

law of energy conservation, but not to public morality or even existing laws, if there are no effective coercive 

mechanisms. The crucial role played by state institutions in the process of organizing economic entities in order 

to achieve socially significant goals and implement important strategies for society are investigated. The 

importance of the subjectivity of the state in the process of functioning and development of the economy is 

substantiated. The analysis of achieving positive results in the economy due to purposeful and systematic work of 

state institutions in the countries that have succeeded in ensuring stable development, reducing social contrasts, 

revolutionary transformations in their own economic complex, relying on effective organization of innovation in 

their countries is carried out. 

Key words: market, personal interest, liberal economy, economic wars, social contrasts, institutions. 
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Постановка проблеми. Ринковий капіталізм, отримавши перемогу над 

командною соціалістичною економікою кілька десятиліть тому, набув своєрідного 

імунітету від критики на свою адресу, у результаті чого в суспільній свідомості 

сформувалося переконання безальтернативності посилення впливу саморегулюючих 

властивостей ринку за рахунок поглиблення лібералізації та усунення держави від 

здійснення регулювання процесів у господарському комплексі та способів реалізації 

своїх інтересів окремими суб’єктами економічної діяльності. Через невиправдану довіру 

до саморегулюючих властивостей ринку в національній економіці за останній час 

розгорнувся процес нагромадження низки негативних тенденцій, які вже на сьогодні 

стали причиною наростання соціальних контрастів, руйнування навколишнього 

природного середовища, відсутності модернізаційних процесів у господарстві країни і 

т.д. Як наслідок, опора виключно на ринковий механізм у перспективі несе загрозу для 

держави опинитися на узбіччі передових націй, які здійснюють системну роботу щодо 

переведення власного виробництва на рівень шостого технологічного укладу, що 

загрожуватиме масовим банкрутством підприємствам, господарствам та цілим країнам, 

які продовжуватимуть базувати власне виробництво на попередніх укладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес до вивчення ефективності 

ринку як інструменту саморегулювання економіки сформувався спочатку на Заході, 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0
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проте у вітчизняній науці до останнього часу дослідженню цього питання не приділялося 

достатньо уваги, оскільки суспільство з великими труднощами долало спадщину 

соціалістичного минулого, у період якого нагромадилося надто багато проблем, 

зумовлених тотальним одержавленням і зарегульованістю усіх процесів у народному 

господарстві країни. Параліч приватної ініціативи в нових економічних умовах, 

успадкованої від епохи домінування держави в усіх сферах життєдіяльності суспільства, 

потребував створення умов та сприятливої атмосфери в економіці для заохочення й 

радикального підвищення економічної активності серед якнайширшого кола людей. 

Вочевидь, саме тому ринкові відносини та їх максимальну лібералізацію почали 

розглядати як панацею від негативів командної економіки. Проте з часу проведення в 

країні масштабної декомунізації дилема «ринок чи одержавлена економіка» вже 

перестала нести у собі політичний підтекст, що відкрило можливість більш тверезого 

аналізу результатів ринкових перетворень у країні за останній час. З’явилася можливість 

ширшого ознайомлення з працями зарубіжних учених, стали з’являтися праці 

незаангажованих вітчизняних учених з цієї тематики. Зокрема, серед зарубіжних 

науковців можна відзначити внесок таких вчених, як канадців Джона Кеннета Гелбрейта 

і Олега Гаврилишина, іспанця Мануеля Кастельса, росіянина Валентина Катасонова, 

британця Ніла Фергюсона, американців Ноама Хомського і Джозефа Стігліца, китайця 

Джастіна Іфу Ліна, південнокорейця Ха-Джун Чанга, турка Дені Родрика та ін. Серед 

вітчизняних дослідженню цих проблем присвячували свої праці Валерій Геєць, Вікторія 

Небрат, Богдан Андрушків, Богдан Данилишин, Іван Малий та ін. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на те, що у 

вітчизняній науці на сьогодні активізувалося дослідження питання необхідності 

підвищення ролі держави в організації та регуляції економіки, в економічній науці 

продовжує домінувати значною мірою механістичний підхід, в якому зосереджується 

увага на методах, інструментах здійснення впливу політичних інститутів суспільства на 

економіку. При цьому випадає з поля зору дослідників панування у розвитку 

економічних процесів інтересів конкретних суб’єктів над об’єктивними закономір- 

ностями, а разом з цим ігнорується вивчення смислового аспекту в розвитку існуючих 

тенденцій в економіці, з’ясування стратегічних цілей найвпливовіших учасників 

економічних змагань і наскільки вони корисні чи небезпечні для суспільства в цілому. 

Як наслідок, не суспільство через державний механізм формує порядок денний для 

економіки, а інші суб’єкти, яким вдається маніпулювати ними, певними засобами 

підпорядковувати дії інститутів держави у напрямку реалізації чужих і шкідливих для 

соціуму інтересів. 

Мета дослідження полягає у визначенні реальних рушійних сил ринкової 

економіки, які приховуються за об’єктивними закономірностями, від яких вирішальним 

чином залежить техніко-технологічний прогрес і модернізація господарського 

комплексу, справедливий розподіл вироблених благ і збереження природно-ресурсного 

потенціалу, а також розкриття ролі економічних цілей і стратегій учасників економічної 

взаємодії у формуванні соціально-економічної дійсності. 

Виклад основного матеріалу. Ще у середині ХІХ ст. в економічно найбільш 

розвинених країнах того часу почали звертати увагу, що «невидима рука ринку», яку 

описав шотландський економіст Адам Сміт, дає суспільству зовсім не ті результати, які 

воно від неї очікує. Така панівна на сьогодні суспільна опінія, у свою чергу, значною 

мірою формувалася під впливом висновків цього британського вченого та його 

однодумців. Вже тоді все більшій кількості дослідників ставало очевидним, що ринковий 

механізм не лише не забезпечує вирішення значної кількості гострих суспільних 

проблем, таких, як, наприклад, ефективне використання природних ресурсів, збереження 

навколишнього природного середовища, соціального захисту тих, хто його потребує, 
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забезпечення нормального відтворення населення, соціальної справедливості і т.д., але й 

фактично виявляє ознаки першопричини появи і розвитку цілого комплексу негативних 

тенденцій в економіці й соціальній сфері. 

Як виявилось, учасники ринкової взаємодії реалізовують свої інтереси у 

невідповідності з твердженнями прихильників «невидимої руки ринку» як ідеального 

механізму регулювання економікою, організації її функціонування, забезпечення її 

розвитку, справедливого розподілу вироблених благ тощо. 

Процеси, які в реальності розвиваються у ринковій економіці, мають іншу логіку, 

ніж у цьому переконує пропаганда вільної ринкової економіки. На практиці, на відміну 

від теоретичних узагальнень, учасники ринкової взаємодії зовсім не керуються у своїх 

діях принципами чесної конкуренції, а схильні ретельно приховувати свої справжні 

наміри та цілі, використовуючи при цьому всі доступні засоби для отримання 

односторонніх переваг над своїми конкурентами, що є одним із факторів формування 

нерівності між учасниками економічних змагань і однією з причин деформації у 

функціонуванні ринкового механізму [6, с. 131–152].  

Розвиток ринкового конкурентного змагання між суб’єктами економічної 

взаємодії закономірно породжує на певному етапі лідерів, які, за логікою речей, мають 

зацікавленість використовувати отримані ними переваги у своїх інтересах, крок за 

кроком завойовуючи собі монопольне становище на ринку [8]. Перекоси ринку, при 

детальнішому розгляді, виявляються об’єктивними ринковими закономірностями. 

Ринку в сучасній економічній науці відведене гіперболізовано перебільшене 

значення як регулюючої та організуючої сили, через що на нього покладаються 

невиправдані надії, які він неспроможний задовольнити в силу відсутності у ньому 

властивостей, які на сьогодні прийнято йому приписувати [10, с. 411–412]. Ефект 

парейдольної ілюзії (парейдолія – «поруч», «відхилення»), який активно використовував 

у своїй мистецькій творчості нідерландський художник Мауріц Ешер, дозволяє краще 

зрозуміти деформації у сприйнятті сучасної економічної реальності. Зокрема, зміщення 

уваги з ринкового процесу на суб’єкти та об’єкти ринку дозволяє вийти з полону 

тверджень про безособовий характер цього механізму, перестати ігнорувати у процесі 

аналізу функціонування економіки інтереси учасників ринкової взаємодії та їх 

готовність діяти не за правилами, виписаними в економічній теорії, без чого неможливо 

адекватно розуміти економічну реальність. Якщо в економіці щось відбувається, якщо 

хтось збагачується, а хтось бідніє, десь розгортається бурхливий економічний розвиток, 

а десь – занепад і т.д., то ринкові закономірності завжди слід розглядати як похідні від 

дій конкретних суб’єктів ринку, які зумовлені їхнім прагненням реалізовувати свої 

інтереси, часто у будь-який доступній для них формі. Тому не «ціни зростають», а завжди 

хтось конкретно «підвищує ціни». Десуб’єктивізація процесів, які розвиваються в 

ринковій економіці, створює в суспільній свідомості ілюзію об’єктивності 

(справедливості) отримуваних результатів усіма учасниками ринкової взаємодії. 

Суб’єктами ринкової взаємодії є економічні одиниці різної потужності та різних 

форм власності, а об'єктами, у свою чергу, – багатоманітні матеріальні й нематеріальні 

цінності. Суть ефекту парейдольної ілюзії, яка дозволяє зосереджувати увагу на 

ринковому механізмі та відволікати увагу від суб’єктів та об'єктів ринку, розкриває 

реформатор російської економіки Єгор Гайдар, який у своїй статті у «Московских 

новостях» за 8 жовтня 1989 року написав: «Ринкові відносини зовсім не є єдиними для 

всіх країн і народів … ринок не дає відповіді на питання: хто має привласнювати 

результати виробництва … Все залежить від розподілу власності та влади». Нав’язане 

українському суспільству у 90-ті роки ХХ ст. твердження, що ринок за своєю природою 

володіє здатністю породжувати постійний прогрес соціуму, загальний добробут, 

соціальну справедливість і т.д., не підтверджується світовою економічною практикою ні 
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ХІХ, ні ХХ, ні ХХІ століттях. Але незважаючи на те, що «невидима рука ринку» 

десятиліттями у різних країнах не забезпечує бажаного для суспільства результату, що 

можна трактувати і як негативні результати «експериментів» з цією системою організації 

економіки, в інформаційному середовищі абсолютно домінує ідея самоцінності ринкової 

системи та корисності максимальної лібералізації усіх процесів у ній. Вочевидь, 

домінування таких ідей у ЗМІ має відношення не до популяризації науково доведених 

фактів, а до пропаганди, в якій є зацікавлені суб’єкти.  

Споживачі у більшості своїй звикли сприймати ринок через призму багатства 

вибору товарів і послуг, а також доступності для них цін на ці всі блага. У той же час 

ринок, з точки зору продавців, постає як змагання за кошти покупців, які, вочевидь, є в 

обмеженій кількості й на отримання яких є інші претенденти (конкуренти). У зв’язку з 

тим, що це змагання, то, як і в спорті чи в мистецьких конкурсах, воно має 

підпорядковуватися певним, чітко визначеним правилам та орієнтувати усіх учасників 

на досягнення чітко визначених результатів. Окрім того, необхідний контроль за 

дотриманням встановлених правил і застосування санкцій до їх порушників. Вочевидь, 

що єдиним суб’єктом, який міг би цю роль виконувати, може бути лише держава. Проте 

концепція ринкового механізму обґрунтовує необхідність керуватися діаметрально 

протилежними підходами, згідно з якими чим менше держава втручається у цю 

саморегулюючу систему, тим ефективнішою стає економіка. Дисонанс між негативною 

практикою, з одного боку, та наполегливим нав’язуванням суспільству хибних 

тверджень з іншого, свідчить про наявність чиїхось великих корисливих інтересів. 

Усунення держави, як найпотужнішого суб’єкта, з процесу організації конкурентного 

змагання за кошти споживачів та створені сукупністю усіх членів соціуму активи 

позбавляє суспільство інструментів захисту своїх економічних інтересів і перетворює цю 

боротьбу, фактично, у бої без правил, в яких приречені на перемогу ті, хто найменше 

буде дотримуватися будь-яких правил, свідомо і цілеспрямовано працюючи над 

реалізацією своїх егоїстичних інтересів, при цьому часто за рахунок усіх інших.  

Усунення держави спричиняє ситуацію, коли її місце починають займати 

найпотужніші недержавні суб’єкти економічної взаємодії, якими зуміли стати саме ті, 

хто найменше схильний дотримуватися будь-яких правил. В Україні ці суб’єкти 

отримали назву олігархи, а на міжнародній арені цю нішу зайняли транснаціональні 

компанії та міжнародні фінансові організації, в яких, при ретельному дослідженні, 

завжди можна виявити кінцевих вигодоотримувачів – певних фізичних осіб. Саме ці 

суб’єкти економічної взаємодії виявлялися протягом тривалого часу головними 

бенефіціарами вільних ринкових відносин. І якщо щодо транснаціональних компаній та 

міжнародних фінансових організацій в Україні ще немає однозначної точки зору, то 

відносно вітчизняних олігархів громадська думка в країні налаштована негативно. 

Однією з причин є всеосяжний контроль олігархами економічного, політичного життя в 

країні та її інформаційного простору. 

Факти засвідчують, що користь від лібералізації ринків (усунення держави від 

втручання у їх функціонування) є, але не для всіх, не для більшості, а для абсолютної 

меншості, у чиїх руках переважно зосереджені найбільші ресурси (владні, фінансові, 

майнові). Як наслідок, лібералізація ринків призводить до того, що багаті стають ще 

багатшими, а бідні ще біднішими, при цьому частка останніх постійно зростає. 

Фактично все вказує на те, що пропаганда лібералізації ринків використовується 

в якості ефективних економічних стратегій досягнення власниками великого капіталу 

своїх цілей, які ставлять перед собою мету нових економічних завоювань і збільшення 

власного контролю над новими активами чи ресурсами. Це своєрідна форма ведення 

економічних війн, яку використовують економічні хижаки проти своїх менш потужних 

конкурентів з метою їх обеззброєння та нівелювання впливу держави в якості арбітра і 
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водночас своєрідного економічного поліцейського, що мав би вчасно ставити в рамки 

дозволеного тих, хто веде нечесну конкуренцію. Історія засвідчує: якщо вчасно не 

припиняти зловживання в економіці, то активність її суб’єктів буде спрямовуватися на 

хрематистичні види діяльності, які дають більшу віддачу при менших затратах зусиль і 

ресурсів, метою яких буде виключно грошовий дохід будь-якою ціною, з одночасним 

спричиненням занепаду господарського комплексу, від якого залежить створення 

реального багатства суспільства [6, с. 813–814]. 

Вже на ранніх етапах становлення складних форм організації суспільства 

проявилося багато спільних рис у війн та торгівлі. Як одному, так і іншому виду 

діяльності завжди було притаманне панування, як головної рушійної сили, бажання усіх 

задіяних сторін отримувати для себе певні вигоди в умовах небезпеки втратити те, що є, 

а часто навіть власне життя [9, с. 133]. Сучасні підприємці часто проводять паралелі між 

веденням бізнесу та воєнними діями. І у ХХІ ст. бізнес сповнений небезпек, як і кілька 

століть тому, коли торговці могли бути пограбовані у дорозі й навіть загинути у сутичках 

із ласими на їх майно чи кошти нападниками. З цього приводу франко-швейцарський 

політичний діяч XVІІ–XVІІІ століть Бенжамен Констан підсумував: «Війна і торгівля – 

два шляхи до однієї цілі, яка полягає в оволодінні бажаним».  

Підприємці націлені, у першу чергу, на отримання прибутків. При цьому бізнесом 

як процесом їх отримання не керують якісь незалежні від людської волі закони. 

Японський бізнесмен Коносуке Мацусіта обгрунтував суть підприємництва у фразі: 

«Бізнес – це війна, і всі закони війни поширюються на мистецтво ведення бізнесу». Цим 

видом діяльності займаються задля отримання прибутків, він не терпить сентиментів, у 

ньому слабким є місце і він потребує постійних жертв. Конкурентна боротьба – це 

подоба військових битв. Стратегічною метою кожної війни, зокрема економічної, є 

прагнення захопити нові ресурси (фінансові, майнові, владні). В унісон з цим, підприємці 

країн Азійсько-Тихоокеанського регіону зауважують, що воєнні повчання Сунь-Цзи, 

сформульовані ним у його праці «Мистецтво війни», є корисними у тому числі й для 

ведення бізнесу.  

Одна з головних ідей книги Сунь-Цзи – важливість створення «туману» навколо 

власних дій, щоб вводити в оману своїх супротивників (в економці – конкурентів, тих, 

за рахунок чиїх коштів є плани отримати прибуток, контролюючих і регламентуючих 

структур (держави) тощо). Інтерпретація дій бізнес-структури в ідеалі має усіх 

дезорієнтовувати для підштовхування свого оточення до помилок і, врешті-решт, до 

поразок у змаганні за ресурси (фінансові, майнові, владні, позиційні). У сучасній 

економіці інформаційна політика бізнес-структур активно використовується саме для 

дезінформації. Одним із поширених явищ сучасності стали економічні війни, які 

супроводжуються зіштовхуванням інтересів суб’єктів економічної діяльності, що 

завершуються перемогою одних, які примножують свої ресурси (фінансові, майнові, 

владні, позиційні), і поразками інших, які несуть втрати. 

Відповідно до пропагованих ідей вільного ринку, люди мають самі про себе 

турбуватися, ведучи конкурентне змагання між собою, а держава при цьому має не 

втручатись у нього. Фактично, така економічна політика породжує ситуацію «війну всіх 

проти всіх» [3, с. 107–108].  

Підприємець з Франції Мішель Пебро дійшов висновку, якщо суб’єкти 

економічної діяльності значно відрізняються у рівні свого технологічного розвитку або 

ж надто різною величиною капіталу не будуть рівноправними на ринку, то вільна 

торгівля призведе до підкорення економічно сильними слабких, доведення їх до 

банкрутства, перерозподілу доходів, майна та активів на користь потужніших учасників 

ринкових змагань, сприяючи наростанню соціальних контрастів. 
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Результати функціонування лібералізованої ринкової економіки яскраво 

продемонстрували, що вона особливо сприяє наростанню соціальних контрастів, 

загострює суспільні суперечності, породжує катаклізми, при цьому прогрес абсолютно 

підпорядкований інтересам вузького кола осіб, які концентрують у своїх руках найбільші 

активи. Професор Іллінойського університету Роберт Макчесні охарактеризував таку 

систему організації економіки наступним чином: «Неолібералізм – це політика, за 

допомогою якої відносно невелика група людей, керуючись власними приватними 

інтересами, здатна поставити під свій контроль більшу частину соціального життя, до 

того ж вона використовує цей контроль з метою збільшення своєї особистої користі».  

Американський вчений Ноам Хомський доводить, що утвердження принципів 

нерегульованого ринку використовується більш розвиненими державами й транснаціо- 

нальними компаніями для підпорядкування економік менш розвинених держав [11]. 

Канадо-американський вчений Джон Кеннет Гелбрейт у результаті своїх 

досліджень звернув увагу на негативний вплив вільного (стихійного) ринку на результа- 

тивність науково-технічного прогресу. Вчений виявив, що через нездатність науки й 

техніки в умовах хаотичної ринкової стихії розвиватися, великі корпорації не можуть 

підтримувати власну конкурентоспроможність, що несе загрозу не лише окремим 

суб’єктам економічної діяльності, але й усьому суспільству та його перспективам. 

Економічна практика довела необхідність переходу великих корпорацій від рефлектор- 

ного реагування на постійні зміни ринкової ситуації до планування, яке на певному етапі 

розвитку замінює ринок як головну організуючу та регулюючу силу економіки [2]. 

Американець Джозеф Стігліц та китаєць Джастін Іфу Лін у спільній праці 

«Революція промислової політики: роль уряду за рамками ідеології» підсумували: 

«Сліпа віра в магічні чесноти ринкових сил … спростована глобальною рецесією й 

необхідністю введення з боку урядів швидких заходів реагування для подолання кризи».  

Ідея, що держава – це економічно неефективна структура, втручання якої може 

приносити лише шкоду, є міфом, який на сьогодні поширюється тими, хто зацікавлений 

у веденні нечесної конкуренції чи навіть з метою перепідпордкування інститутів 

держави інтересам найбільших учасників економічних змагань. Контрольовані великим 

бізнесом ЗМІ, комерціалізована сфера культури, підпорядкована інтересам великих 

грошей освіта цілеспрямовано формують у свідомості мас хибні ілюзії, які водночас 

здатні приносити значні дивіденди замовникам різного роду дезінформації. Вільні 

ринкові відносини у різних країнах світу ставали причиною не лише наростання 

соціальних контрастів, деградації природного середовища, підвищення нестійкості 

національних економік, але часто ставали причиною соціальних потрясінь і 

встановлення диктатур. Владні інститути держави насправді відіграють дуже важливу і 

конструктивну роль в економіці навіть найбільш лібералізованих економік. 

Згідно з аргументами австрійського вченого Фрідріха Гаєка не слід витрачати час 

на систематизацією законів функціонування ринку, оскільки в реальності у ньому 

переважає випадковість. Орієнтація на ринок, як на інструмент забезпечення 

саморегулювання економіки, у практиці життя породжує панування спонтанності та 

рефлексивного реагування на безперервно змінювані обставини [10, c. 300]. Вочевидь, що 

броунівська динаміка різнорідних економічних одиниць потребує опанування свідомою 

волею, яка здатна визначати осмислену стратегію і матиме достатні засоби для 

спрямування активності незалежних структур для досягнення важливих суспільних цілей. 

Здатність ринку до самоорганізації не підтверджується практикою. Ринок сам по 

собі не здатний самостійно долати системні кризи у фінансовій, господарській чи 

інституційній сферах. Для вирішення складних комплексних проблем в економіці 

необхідне свідоме, цілеспрямоване втручання державних інститутів у процеси, які в ній 

розвиваються.  
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Лібералізована ринкова економіка з найефективнішим бізнесом не забезпечує 

справедливого розподілу вироблених благ, не вирішує проблему криміналізації бізнесу, 

не запобігає поглибленню злиднів, депопуляції тощо [1, с. 41–42]. 

Наростання економічних проблем у багатьох країнах світу з часом спричинили 

радикальне переосмислення ролі держави та її інститутів у забезпеченні ефективної 

організації й злагодженого функціонування ринкової економіки, забезпечення 

модернізації господарського комплексу і соціальних гарантій для вразливих верств 

суспільства.  

Протягом усього ХІХ і на початку ХХ століть «невидима рука ринку» абсолютно 

панувала в країнах, де утверджувалися капіталістичні відносини. Ситуація у країнах, які 

на сьогодні називають розвиненими почала змінюватися з 30-их років, значною мірою 

під впливом потрясінь загальносвітової економічної кризи, що розпочалася у 1929 році і 

тривала майже до кінця 30-их років, увійшовши в історію під назвою «Велика Депресія». 

Лише масштабне включення держави в економічне життя, у першу чергу, спрямоване на 

впорядкування правил, які помітно обмежували сваволю великого бізнесу, керованого 

жадобою надприбутків, дозволило нормалізувати функціонування господарського 

комплексу країн, встановити соціальні гарантії для населення і знизити соціальну 

напругу в суспільстві. 

Успішне переформатування організації ринкової економіки у провідних західних 

країнах у ХХ ст. дозволило сформувати в них потужний середній клас, засвідчило, що 

не місця, процеси чи стихії щось самі по собі породжують, а суб’єкти, які володіють 

свободою волі, засобами прийняття рішень і здатністю діяти, масштаби впливу яких 

визначаються величиною чи вагомістю ресурсів (у першу чергу, капіталом), якими вони 

володіють, та ефективністю інститутів, відповідальних за управління, координацію та 

синхронізацію дій великої кількості суб’єктів.  

Результативні трансформації в організації економіки в країнах Заходу за останнє 

століття засвідчили, що у центрі уваги вивчення економіки як суспільної науки мають 

бути, у першу чергу, люди та мотиви їх діяльності, що часто випадає з поля зору 

дослідників. Ігнорування в аналізі особистих мотивів конкретних учасників ринкових 

змагань, особливо тих, що володіють вагомими ресурсами (владними, фінансовими, 

майновими), здатне суттєво спотворювати розуміння економічної реальності. 

Досвід багатьох країн засвідчує, що успіхів у своєму економічному розвитку 

досягали лише там, де інститути держав реалізовували комплексну стратегію сприяння 

вітчизняним суб’єктам економічної діяльності в максимізації доходів на ринках інших 

країн та цілеспрямовану, повсякчасну роботу, спрямовану на техніко-технологічну 

модернізацію національної економіки. Техніко-технологічні трансформації та інновації, 

які реалізуються в рамках продуманих державних стратегій, вирішальним чином 

забезпечують модернізаційні процеси, без організуючої й спрямовуючої діяльності яких 

ринок сам по собі не дає суспільству бажаних позитивних результатів в економіці. 

Британська держава як головний апологет лібералізації економіки не просто не 

була стороннім спостерігачем процесів, які розвивались у сфері виробництва, розподілу, 

обміну та споживання благ, а фактично створила передумови для першої промислової 

революції, яка відбулася саме у цій країні завдяки формуванню об’єднання в єдиний 

взаємодіючий комплекс науки і техніки, що запропонував Френсіс Бекон ще у XVII ст. 

Успішно функціонує корпоративна модель у скандинавських країнах та Японії, в 

основі якої лежить принцип активної участі інститутів держави в регулюванні як 

соціальних, так і економічних відносин у суспільстві. Добре себе зарекомендувала 

соціально-ринкова модель функціонування економіки в Німеччині, яка хоч і допускає 

лібералізм в економіці, проте за рахунок високих податків згладжує соціальні 

протиріччя. Модель «дирижизму» у Франції, у свою чергу, орієнтує на створення 
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значного державного сектора у приватно-капіталістичній економіці, що позитивно 

позначилося на економічних результатах у цій країні.  

Інформаційна революція відбулась у США за активної участі державних 

інститутів цієї країни і відбудувалася вирішальним чином на основі високого рівня 

ефективності інституційних механізмів у цій країні. Саме завдяки злагодженим діям 

інститутів американської держави, що організували на високому рівні систему 

кредитування інновацій, було забезпечено фінансування ринків новітніх технологій, 

синхронізовано дії креативних вчених, місцевих органів влади, підприємців, а також 

надано державні гарантії закупівлі якісно нової інноваційної продукції. На початках 

свого становлення електронна промисловість США змогла вижити і встати на ноги 

вирішальним чином завдяки замовленням міністерства оборони Сполучених Штатів [5]. 

Здійснювали активну протекціоністську політику Японія і Республіка Корея задля 

створення високотехнологічних галузей у своїх країнах. Значних економічних успіхів за 

останні десятиліття зумів досягти Китай завдяки вмілому поєднанню планових, 

командних методів управління економікою керівними органами держави на макрорівні 

й ринкових механізмів – на мікрорівні. 

Техніко-технологічні інновації, у тому числі в недержавному секторі економічно 

успішних країн, підпорядковані довготривалим стратегіям держав, які зорієнтовані на 

стимулювання чітко визначених наукових напрямків досліджень та розроблення 

технологій, від яких залежить темп модернізації економіки. Моделі функціонування 

технологічних інновацій у різних успішних країнах відрізняються між собою, однак у 

всіх у них позитивні результати завжди досягалися, завдячуючи безпосередній участі 

держави. Креативні творчі особистості незважаючи на геніальність своїх ідей, не здатні 

втілювати їх без державного фінансування задумів учених. 

На сьогодні в економічно найбільш успішних країнах ринок охоплює менше 

половини усіх трансакцій, при цьому в тому сегменті де ринок функціонує, процес 

формування цін не є стихійним. У розвинених країнах левову частку трансакцій 

здійснюють всередині державних структурних підрозділів та великих компаній. Інша 

значна частина трансакцій відбувається на базі довготривалих контрактів між суб’єктами 

економічної діяльності. При цьому безпосередньо там, де ринок у цих країнах 

функціонує, процес ціноутворення є регламентований, для забезпечення чого активно 

використовують найрізноманітніші санкції до порушників. Ринкова конкуренція на 

світових ринках проявляє всі ознаки керованого процесу з боку її найбільших учасників. 

Ринкова економіка не здатна ефективно функціонувати без адекватної вимогам 

сучасності інституційної інфраструктури, яка має включати в себе законодавчу базу, 

відлагоджені процедури вирішення суперечностей і встановлення відповідальності, 

визначення прав та обов’язків учасників економічної взаємодії тощо. Ринок не може 

підміняти інститути держави, оскільки володіє обмеженими можливостями [5, с. 151]. 

Ринок здатний реагувати на проблеми, що виникають, і то часто з запізненням, але не 

здатний їх передбачати й запобігати їм. Ринок реагує на проблеми, породжені процесами, 

що виникли у минулому, але не здатний формувати проекти майбутнього й реалізовувати 

масштабні стратегії [4, c. 433–438]. 

Без організуючої, регулюючої, спрямовуючої, координуючої, синхронізуючої 

ролі інститутів держави ринок набуває рис некерованої стихії, в якій отримують 

односторонні переваги, досягаючи концентрації у своїх руках все більшої кількості 

ресурсів (владних, фінансових, майнових) лише ті, хто усвідомлено і цілеспрямовано діє, 

має далекосяжні стратегії, більш потужні інструменти їх реалізації та готовність 

реалізовувати свої інтереси на межі допустимого. Чим менше на ринку держави, тим 

ширші межі допустимості для учасників економічних змагань, апетити яких можуть 
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обмежувати лише їх конкуренти зі співмірними ресурсами, амбіціями й готовністю 

переступати за рамки усталених у суспільстві норм. 

Саме інститути держави мають визначати «правила гри», забезпечуючи 

структурування взаємодії між суб’єктами економічної діяльності у процесі економічного 

обміну між ними. Основна функція державних інститутів має полягати в інтеграції всієї 

організаційної системи суспільства задля забезпечення координації та синхронізації 

функціонування й розвитку національної економіки та суспільства [7]. 

Діючі в суспільстві інститути та інституції в ідеалі мали б усі разом формувати 

взаємодіючу комплементарну цілісну систему, проте в реальності між її окремими 

складовими часто формується дисонанс, коли цілі чи способи їх досягнення одних 

суперечать цілям чи уявленням про прийнятність таких дій інших. Ринок, який націлює 

суб’єктів економічної діяльності на максимізацію грошових доходів, потреба 

забезпечувати соціальні гарантії для усіх членів суспільства з боку держави потребує 

збалансування та вольового врегулювання.  

Висновки. Для забезпечення ефективності економіки вкрай важливим є зміни 

системоформуючих принципів і переходу до: визначення інститутів держави як її 

головної організуючої сили, а не ринку; активна участь держави у розподілі вироблених 

благ, а не покладання виключно на ринкові механізми; орієнтація у розвитку економіки 

на продумані державні стратегії, а не на пасивно-очікувані рефлекторні реакції на 

динаміку змін на ринку; встановлення чітко окреслених правил реалізації економічними 

одиницями своїх інтересів і контроль за їх дотриманням з боку держави, а не панування 

позалаштункових тіньових схем; встановлення пріоритету розвитку виробництва, а не 

орієнтації на максимізацію грошових доходів, що формує підґрунтя для хрематистичних 

видів діяльності, які є головною причиною наростання соціальних контрастів. Окрім 

того, інститути держави повинні визначати пріоритетні для суспільства цілі та сфери, що 

потребують розвитку, реалізація яких має стимулюватись і заохочуватися через пільгові 

оподаткування й кредитування, а також інші форми зацікавлення в реалізації суб’єктами 

економічної діяльності найкорисніших для соціуму напрямків діяльності чи 

впровадження в життя проектів. 

Доцільним є подальше вивчення питань, що стосуються з’ясування, які саме 

сфери економіки потребують більшої дерегуляції, а які – більшого контролю з боку 

держави, а також визначення у кожному конкретному випадку форм і способів впливу з 

боку органів політичної влади на процеси, що впливають на функціонування та розвиток 

народного господарства та його окремих складових. 

Conclusions. In order to ensure the efficiency of economy it is very important to change 

the system-forming principles and the transition to: the determination of state institutions as its 

main organizing force, not the market; active participation of the state in the distribution of 

goods produced, rather than relying solely on market mechanisms; focus in economic 

development on well-thought-out state strategies, rather than on passively expected reflective 

reactions to the dynamics of changes in the market; establishment of clearly defined rules for 

the realization of economic units of their interests and control over their observance by the state, 

rather than the dominance of off-screen shadow schemes; establishment of the priority of 

production development, rather than focusing on maximizing monetary income, which forms 

the basis for chrematistic activities, which are the main reason for the growth of social contrasts. 

In addition, state institutions should identify priority goals for society and areas requiring 

development, the implementation of which should be stimulated and encouraged through 

preferential taxation and lending, as well as other forms of interest in the implementation of the 

most useful for society areas of activity or implementation of projects by economic entities. 

It is reasonable to carry out further investigation of the problems related to the 

determination of the economy areas which require more deregulation and more control by the 
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state, as well as determination of the forms and ways of political authorities influence on the 

processes affecting the functioning and development of the national economy and its individual 

components in each case. 
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Резюме. Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком, який 

відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян та забезпеченні достатності бюджету. За 

допомогою даного податку держава має можливість впливати на рівень доходів і накопичень 

громадян, він є соціальним регулятором. Метою статті є формування механізму стягнення податку 

на доходи фізичних осіб в Україні, дослідження фіскальної ефективності податку на доходи фізичних 

осіб та визначення основних напрямів реформування прибуткового оподаткування громадян. 

Розглянуто механізм стягнення податку на доходи фізичних осіб, який базується на Податковому 

кодексі України та основних елементах системи оподаткування. Доведено, що податкова система 

України характеризується нестабільністю, фіскальною спрямованістю з обмеженою та слабко 

розвиненою регулюючою функцією. Досліджено зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних 

осіб, ставки податку й особливості оподаткування. В зарубіжних країнах ставки податку 

прогресивні. Перш за все слід зауважити, що заробітна плата становить більшу частину доходів 

фізичних осіб, а інколи вона є єдиним джерелом доходу. Враховуючи, що в Україні не застосовуються 

прогресивні ставки податку на доходи фізичних осіб, це зумовлює соціальну несправедливість. 

Запропоновано використовувати поняття граничний дохід і не оподатковувати дохід у вигляді 

заробітної плати у розмірі мінімального розміру, що встановлюється на кожен рік. Одним із 

важливих аспектів реформування податкової системи України є запровадження єдиної звітності з 

податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, що подає податковий агент. 

Запропоновано декларувати доходи і розкривати інформацію про майновий стан усім фізичним 

особам, за попередній рік. Це допоможе контролювати і порівнювати сплату податку на доходи 

фізичних осіб з іншими податковими звітами і наповнювати бюджет держави.  Налагодження 

податкової культури у платників і їх співпраці з працівниками фіскальної служби потребує певного 

часу, протягом якого повинні активно проводитися роз’яснювальні роботи з боку працівників 

фіскальних органів та впроваджуватися система попереджувальних заходів щодо несплати 

податків платниками, або приховуванням ними доходів. Потім застосовувати жорстку систему 

штрафних санкцій до платника, за якої платнику стане невигідно приховувати доходи, так як штраф 

може перевищувати його розмір. Ці заходи не лише забезпечать виконання регулятивної, але й 

фіскальної функції податку. 

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, податкова звітність, прогресивна шкала, 

граничний дохід, декларування доходів. 
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Summary. The personal income tax is the main budget-forming tax, which plays a significant role in the 

redistribution of personal income and ensuring budget adequacy. Due to this tax, the state has the opportunity to 

influence the level of income and savings of citizens, it is a social regulator. The objective of the paper is to form 

a mechanism for collecting personal income tax in Ukraine and to study the fiscal efficiency of personal income 

tax and to determine the main directions of personal income tax reform. The paper considers the mechanism of 

personal income tax collection, which is based on the Tax Code of Ukraine and the main elements of the taxation 

system. It is proved that the tax system of Ukraine is characterized by instability, fiscal orientation with a limited 

and poorly developed regulatory function. The foreign experience of personal income taxation, tax rates and 

features of taxation is investigated in this paper. In foreign countries, tax rates are progressive. First of all, it 

should be noted that wages make up most of the income of individuals, and sometimes it is the only source of 

income. Taking into account the fact that Ukraine does not apply progressive personal income tax rates, this 

causes social injustice. It is proposed to use the concept of marginal income and not to tax income in the form of 

wages in the amount of the minimum amount set for each year. One of the important aspects of reforming the tax 

system of Ukraine is the introduction of a single reporting on personal income tax and a single social contribution 

filed by tax agent. It is proposed to declare income and disclose information about the property status of all 

individuals for the previous year. This will help to control and compare the payment of personal income tax with 

other tax reports and fill the state budget. Establishing a tax culture of taxpayers and their cooperation with fiscal 

officials requires some time, during which they must actively carry out explanatory work by fiscal officials and 

implement a system of preventive measures against tax evasion or concealment of income, and then apply a strict 

system penalties to the payer. According to this system the payer is unprofitable to hide income, as the fine exceeds 

its size. These measures will not only ensure the implementation of the regulatory but also the fiscal function of 

the tax. 
Key words: personal income tax, tax reporting, progressive scale, marginal income, income declaration. 
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Постановка проблеми. Дохід є однією з найзначніших категорій у теорії 

оподаткування та податковому законодавстві. Оскільки в ринковій економіці будь-яку 

економічну одиницю можна подати у вартісному вигляді, а також у вигляді еквівалента 

грошового потоку або запасу багатства, то дохід виступає одним із основних об’єктів 

оподаткування. Найвагомішим у системі прямого оподаткування в Україні виступає 

податок на доходи фізичних осіб. 

Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком, 

який відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян та забезпеченні достатності 

бюджету. За допомогою даного податку держава має можливість впливати на рівень 

доходів і накопичень громадян, він є соціальним регулятором. 

Проблема оподаткування доходів фізичних осіб була завжди актуальною, що 

зумовлено його значенням і різними причинами. Головна з них полягає в тому, що 

доходи фізичних осіб є стабільним і великим об’єктом оподаткування. Якщо 

враховувати ефекти перекладання податкового навантаження, то саме фізичні особи є 

носіями податків. При цьому податкове навантаження стосується не лише їхніх доходів, 

а й витрат. Як відомо, не існує таких доходів, які б із часом не стали витратами. Тому 

саме доходи населення привертають увагу науковців, які розглядають їх як основний 

об’єкт обкладання прямими податками й джерело сплати непрямих податків. 
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Нестабільність чинного податкового законодавство потребує подальшого 

дослідження проблеми механізму нарахування та стягнення податку на доходи фізичних 

осіб, який базувався б на діючих законних правилах, актуальних ставках оподаткування 

та можливостях щодо використання зниження бази оподаткування певним категоріям 

платників (застосуванням податкової соціальної пільги), виявлення впливу змін 

податкового законодавства на суму надходжень від даного податку до бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у дослідження 

проблеми оподаткування громадян зробили В. Андрущенко, О. Василик, О. Данілов, Ю. 

Іванов, А. Крисоватий, А. Соколовська. Незважаючи на велику увагу з боку провідних 

вчених до прибуткового оподаткування громадян, податок на доходи фізичних осіб та 

підвищення його ефективності залишається досить суперечливим і механізм його 

обчислення та адміністрування залишається недосконалим. 

Метою статті є формування механізму стягнення податку на доходи фізичних 

осіб в Україні, дослідження фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб та 

визначення основних напрямів реформування прибуткового оподаткування громадян. 

Через ПДФО реалізується зв’язок громадян-платників з державою (в особі 

фіскальних органів) і місцевими органами самоврядування, тим самим вони стають 

причетними до формування доходів бюджету, що дає підставу для контролю за 

ефективним використанням державних ресурсів. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 

завдання: дослідити фіскальну ефективність податку на доходи фізичних осіб та 

визначення основних напрямів реформування прибуткового оподаткування громадян. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: аналіз, синтез, 

узагальнення, індукція, аналогія, системний підхід.  

Виклад основного матеріалу. В Україні порядок нарахування та сплати податку 

на доходи фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу. Механізм 

нарахування і стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен базуватися на 

складових елементах системи оподаткування та чинному податковому законодавстві. 

При визначенні платника податку поєднуються принципи джерела походження доходу і 

принципу резидентства. 

У ст. 162 Податкового кодексу України визначено, що платниками ПДФО є: 

- фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в 

Україні, так і іноземні доходи; 

- фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в 

Україні; 

- податковий агент – юридична або самозайнята особа, яка зобов’язана 

нараховувати, утримувати та сплачувати податок від імені та за рахунок коштів 

платника. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним 

міжнародним договором України [1]. 

Відповідно до Податкового кодексу України доходи – це загальна сума доходу 

платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) упродовж 

звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 

України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за 

їхніми межами [1]. 

Види доходів, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб: 

– заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати за трудовим 

договором, договором ЦПХ; 
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- доходи, отримані фізичною особою-підприємцем від провадження 

господарської діяльності. Доходи громадян, отримані від провадження незалежної 

професійної діяльності; 

- доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду; 

- інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними 

паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні 

папери, формах; 

– виграші, призи, дарунки, проценти, дивіденди, роялті, спадщина; 

– продаж рухомого і нерухомого майна; 

- доходи нерезидентів та іноземні доходи. 

Усі активні та більшість пасивних доходів оподатковуються за ставкою 18%, крім 

дивідендів від акцій та інвестиційних сертифікатів, які виплачують інститути спільного 

інвестування. Для таких доходів ставка становить 5 і 9%. Для деяких видів незарплатних 

розрахунків передбачаються свої ставки ПДФО. Наприклад, при продажу нерухомості 

вперше ставка становить 0%, при повторному продажу – 5 і 18%. Дохід, отриманий у 

вигляді процентів за депозитами, роялті, оподатковується за ставкою 18%. 

У багатьох країнах світу ПДФО має значно більшу ставку, ніж в Україні (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Ставки податку з доходів фізичних осіб у деяких країнах світу [2] 

 

Table 1. Personal income tax rates in some countries [2] 

 

Країна Ставка податку на доходи фізосіб, % 

Австралія 0–45 

Австрія 21–50 

США 10–35 

Фінляндія 9–32 

Франція 0–40 

Швейцарія 0–13,2 

Швеція 28,89–59,09 

Японія 5–50 

Китай 5–45 

Німеччина 0–45 

Польща 0, 18, 32 

Італія 23–43 

Іспанія 0–47 

Великобританія 0–50 

Сінгапур 3,5–20 

Данія 36,57–60 

 

Як бачимо, в зарубіжних країнах ставки ПДФО диференційовані, прогресивна 

шкала. І це, на нашу думку, справедливо, чим вище доходи тим більше повинна 

сплачувати податок фізична особа. Це ми зазначали ще в попередніх дослідженнях [3].  

Однією з умов розвитку податку на доходи є відповідний рівень економічних 

відносин. 

У сучасному світі моделі оподаткування фізичних осіб істотно різняться. У таких 

країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія особистий 

прибутковий податок належить до місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, 

Швеції та Швейцарії органи місцевого самоврядування самостійно визначають ставки, 

за якими будуть оподатковуватися доходи громадян. Досить цікавою є й практика 

справляння податку в Китайській Народній Республіці. Держава надає право податковим 

агентам компенсувати витрати на забезпечення сплати податку в розмірі 2% від суми 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0


Окремі аспекти податку на доходи фізичних осіб 

 

20 ... ISSN 2409-8892. Галицький економічний вісник, № 6 (73) 2021 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06 

утриманого податку. В усьому світі в системі податкових відносин важливе місце посідає 

показник «граничний дохід» – мінімальний розмір отриманого доходу, з якого 

починається сплачуватися податок. У розвинених країнах світу система прибуткового 

оподаткування будується таким чином, що показник «граничний дохід» залежить від 

кількості дітей, сімейного стану платника та способу оподаткування за єдиною чи 

роздільною системою. У таких країнах, як Ірландія, Корея, Мексика, Туреччина 

середньозважена величина граничного доходу (неоподатковуваного мінімуму), з якого 

починається сплачуватися податок з доходів фізичних осіб, становить 30% від середньої 

заробітної плати у виробничому секторі [4]. 

Ми також пропонуємо до доходів фізичних осіб в Україні застосовувати поняття 

«граничний дохід» і тільки починаючи з цієї величини обкладати ПДФО. Наприклад, це 

може бути мінімальна заробітна плата, яка встановлена на 1 січня звітного року. 

Існування ПСП зовсім не допомогає в зниженні оподаткування заробітної плати. По-

перше, ПСП застосовується тільки до доходів у вигляді заробітної плати, по-друге, 

алгоритм розрахунку граничної суми доходу, яка дає право на ПСП, майже ніхто не 

отримає, тому що мінімальний розмір заробітної плати майже у 2 рази вищий.Наприклад, 

у 2021 р. граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати, який дає право на ПСП, 

складає 3180 грн., а мінімальна заробітна плата 6000 грн, а з 1 грудня 2021 р. – 6500 грн. 

Ці показники суперечать один одному.  

Перш за все слід зауважити, що заробітна плата становить більшу частину доходів 

фізичних осіб, а інколи вона є єдиним джерелом доходу. Враховуючи, що в Україні не 

застосовуються прогресивні ставки податку на доходи фізичних осіб, це зумовлює 

соціальну несправедливість, яка проявляється в тому, що ті, хто заробляє менше (наприклад 

6000 грн) сплачують таку саму частку як і ті, хто заробляє більше (наприклад 10000 грн). 

В розвинених країнах працівники, що мають невисокі заробітні плати, взагалі 

звільняються від сплати податку на доходи, а в Україні, навпаки, найбільший податковий 

тягар припадає саме на ці верстви населення. Вважаємо цілком логічним звільнення 

працівників з невисокими доходами від оподаткування.  

На сьогодні країни ЄС особливу увагу приділяють якості системи 

доходів/податків. За необхідності збільшити податки потрібно зробити так, щоб таке 

збільшення, за можливості, було пов’язане з перетворенням системи оподаткування на 

таку, що сприяла б зростанню. Слід уникати збільшення податків на зайнятість, що мало 

місце раніше та призводило до втрати робочих місць. Навпаки, держави-члени ЄС 

сьогодні намагаються перенести податковий тягар із сфери зайнятості в сферу 

енергетики та навколишнього середовища, що стане частиною політики перетворення 

системи оподаткування на більш екологічну. 

В Ізраїлі прибутковий податок на доходи фізичних осіб має прогресивну шкалу й 

розраховується за ставками 10, 20, 30, 45, 50%. Ставка податку на дивіденди для 

фізичних осіб становить 25%. При народженні кожному громадянину держави надається 

посвідчення, номер якого співпадає з його ідентифікаційним кодом. Після завершення 

фінансового року фізичні та юридичні особи, а також приватні підприємці подають 

декларацію про доходи в податковий орган. Кожен рік податкове управління розробляє 

інструкції про подання декларації, терміни та порядок подання, перелік документів, які 

при цьому необхідно додати, порядок заповнення декларацій та відповідальність за 

порушення термінів і порядку надання її. Крім декларації про доходи, яка подається 

щорічно, кожен приватний підприємець раз на п’ять років подає декларацію про майно. 

У ній фіксується вартість майна в перший та останній роки періоду і таким чином 

визначається приріст майна. Якщо вартість майна збільшилася, то особа повинна надати 

пояснення щодо цього збільшення та вказати джерела. Потім визначається чистий дохід 

шляхом вирахування з власного доходу за п’ять років усіх витрат. Якщо отриманий 
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чистий дохід перевищує вартість приросту майна, то платник податку має прояснити 

ситуацію щодо джерел доходів [5]. 

В Україні з 1 вересня 2021 р. вступив у силу Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання 

детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних 

їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» від 15.06.2021 р. № 1539 (далі – 

Закон № 1539) – нульове декларування [6]. 

Нульове декларування – це добровільна подача декларації в електронній формі, у 

якій вказуються активи, якими особа володіє, але не сплатила податків з тих доходів, які 

дозволили цій особі такі активи отримати. У такій декларації особа сама собі нараховує 

обов’язковий збір (податок) та потім упродовж 30 календарних днів сплачує його до 

бюджету (відлік починається з дати подачі декларації). На нульове декларування 

відводиться час з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. 

Подати «нульову» електронну декларацію можуть (п. 3 підрозд. 94 Перехідних 

положень ПКУ): звичайні фізособи; фізособи-підприємці (ФОП); особи, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність. 

Головною метою нульового декларування може бути легалізація набутого майна 

внаслідок ухилення від сплати податків. Подача декларації та сплата збору звільняє таку 

особу від (абз. 2 п. 13 та п. 14 підрозд. 94 Перехідних положень ПК): відповідальності за 

порушення податкового/валютного законодавства, обов’язку нарахувати та сплатити 

податки та збори зборів щодо доходів, за допомогою яких були набуті задекларовані 

активи (за податкові періоди до 1 січня 2021 року); застосування щодо такої особи 

заходів кримінального провадження та адмінштрафів. Однак мова йде лише про 

відповідальність за ухилення від сплати податків [6]. 

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, зокрема, 5% 

щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що 

знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% – щодо валютних цінностей на рахунках в 

іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 

2,5% – щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом 

у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року. 

У подальшому фізична особа повинна буде довести дорогі придбання активів, з 

яких джерел вони придбані, якщо ж буде неспівставність доходів і витрат, потрібно буде 

сплатити ПДФО 18%. 

Налагодження податкової культури у платників і їх співпраці з працівниками 

фіскальної служби потребує певного часу, протягом якого повинні активно проводитися 

роз’яснювальні роботи з боку працівників фіскальних органів та впроваджуватися 

система попереджувальних заходів щодо несплати податків платниками, або 

приховуванням ними доходів. Потім застосовуватиметься жорстка система штрафних 

санкцій до платника, за якої платнику стане невигідно приховувати доходи, так як штраф 

може перевищувати його розмір. Ці заходи не лише забезпечать виконання регулятивної, 

але й фіскальної функції податку. Адже всі платники повинні бути рівні перед законом і 

не ухилятися від їх сплати [7]. 

Основними джерелами інформації щодо доходів населення України, а саме 

працездатного населення, є дані Державної служби статистики України про обстеження 

домогосподарств, а також дані ДПС щодо доходів громадян (об’єднана звітність з 

ПДФО, ВЗ і ЄСВ та податкова декларація про майновий стан і доходи). При цьому 

потрібно зазначити, що у об’єднаній звітності в більшості випадків відображаються 

трудові доходи, тоді як податкова декларація про майновий стан і доходи містить більш 
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розширену інформацію, що може стати цінним джерелом для визначення та аналізу 

регулятивних ефектів у випадку оприлюднення інформації щодо отриманих доходів. 

На сьогодні чинним законодавством установлено дві форми декларацій, 

основною метою яких є виявлення фінансового стану фізичної особи: декларація про 

майновий стан і доходи (подається до 1 травня кожного року), декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (подається 

до 1 квітня кожного року). Крім цього фізична особа-підприємець подає Декларацію про 

сплату єдинного податку 1, 2, 3 групи. Але це вже доходи від підприємницької 

діяльності, які чітко проводяться, відображаються на поточних рахунках або РРО. Тут 

ДПС контролює надходження доходів, а ось звичайну фізичну особу дещо складніше 

перевірити отримання її доходів і сплату ПДФО.  

У контексті необхідності детінізації доходів населення доцільно наголосити ще 

на одному аспекті, характерному для розвитку персонального прибуткового 

оподаткування в Україні. Незважаючи на те, що платниками ПДФО можуть бути фізичні 

особи-резиденти, фізичні особи-нерезиденти та податкові агенти, саме останні 

забезпечують найбільшу частку надходжень від ПДФО. З одного боку, це зумовлено 

простотою адміністрування у такий спосіб, проте, з іншого – у фізичних осіб, у яких 

виникають податкові зобов'язання з ПДФО, не розвивається відчуття відповідальності та 

участі у формуванні публічних фінансів та, як наслідок, не підвищується рівень 

податкової культури. 

На підставі проведеного дослідження пропонуємо декларування доходів та 

інформацію про майновий стан кожної фізичної особи проводити особисто кожен рік, 

наприклад до 1 травня за попередній рік і одночасно відображення понесених витрат, 

перелік яких чітко визначити. Незалежно від того, що податкові агенти нараховують, 

утримують і виплачують доходи, кожна фізична особа повинна подати Декларацію про 

доходи та майновий стан за попередній рік, показати майно, яке є у власності, отримані 

доходи, вказавши з яких були сплачені податки податковими агентами, а з яких повинні 

самостійно сплатити. Але перед цим порівняти з дозволеними витратами і тільки з 

отриманного чистого доходу (прибутку) сплатити ПДФО і ВЗ. З існуванням 

Електронного кабінету платника податків наразі ніяких труднощів, на нашу думку, не 

виникне [8]. А для осіб, які самостійно не зможуть заповнити і подати Декларацію, на 

допомогу повинні прийти ЦНАПи, робітники ДПС по роботі з фізичними особами, а в 

селах – це представники органів місцевого самоврядування або соціальні робітники.  

Не підлягає оподаткуванню дохід, що отриманий протягом звітного року від 

реалізації одного з об’єктів рухомого майна, яким може бути автомобіль, мотоцикл або 

мопед. Вважаємо, що ця норма ПКУ звільняє від оподаткування переважно заможні 

верстви населення, що часто змінюють автомобілі. Таким чином, від оподаткування 

звільняються платоспроможні платники податків. Було б доцільним обмежити цю 

норму, дозволивши не сплачувати податок лише з доходів від продажу автомобілів 

невисокої вартості. 

Також вважаємо дещо незрозумілим і неправильним віднесення членів сім’ї 

фізичної особи до першого і другого ступеня споріднення.  

Так, відповідно до норм пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ), членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для 

цілей розділу IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної 

особи, у тому числі усиновлені. 

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей 

розділу IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері 

і з боку батька, онуки. 
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Чому брат і сестра вважаються родичами другого ступеня споріднення, а жінка 

першого ступеня? Тут спірне питання, тому що брат з сестрою від одних батьків і кров 

може бути однаковою, а жінка це просто шлюб, все це формально. Пропонуємо брата чи 

сестру віднести до родичів першого ступеня споріднення.  

Для отримання спадку це не має значення, так як ставка ПДФО становить 0% і 

для родичів другого ступеня споріднення, а ось, наприклад для отримання податкової 

знижки на навчання, довготермінове недержавне страхування тільки можна 

скористатися сам за себе або за членів сім’ї першого ступеня споріднення. 

Вагомим кроком у напрямку спрощення процедур адміністрування податків та 

зборів в Україні, зокрема адміністрування податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) та 

єдиного соціального внеску (ЄСВ), є запровадження з 1 січня 2021 року уніфікованої 

(об’єднаної) звітності з ПДФО та ЄСВ [9]. На початку її складання й подавання було 

багато питань і труднощів, вони залишаються і зараз, але позитивним є те, що кількість 

звітів скоротилася і визначили один термін подавання, хоча наразі тривають дебати, щоб 

змінити квартальну звітність на щомісячну. І ми вбачаємо в цьому раціональне зерно, 

так як плинність робітників за три місяці по кожному підприємству може бути різною, 

тому щоб не зробити помилок, краще звітуватися щомісяця. 

У наукових колах переважає думка, що державі так і не вдалося розробити модель 

звітності із ПДФО та ЄСВ, яка б була зручною для платників податків з точки зору 

заповнення та для фіскальних органів – з точки зору опрацювання й аналізу інформації. 

Тож актуальним залишається питання розроблення зручного та інформативного макета 

форми уніфікованої звітності, який би задовольняв інтереси всіх зацікавлених сторін у 

процесі адміністрування ПДФО та ЄСВ. Також будуть тривати спори щодо визначення 

бази оподаткування, ставок ПДФО, декларування доходів фізичними особами й 

адміністрування цього податку з боку ДПС. 

Висновки. Усе вищезазначене дає можливість зробити висновок, що ще довго 

будуть тривати дискусії щодо розширення бази оподаткування доходів фізичних осіб, 

ставки ПДФО і способи звітування. Ми пропонуємо, по-перше, ввести прогресивну шкалу 

оподаткування доходів, по-друге, ввести граничний розмір доходу, з якого не буде 

утримуватися ПДФО, по-третє, запровадити податкову культуру, відповідальність кожної 

фізичної особи щодо відображення всіх отриманих доходів і сплати ПДФО, а саме 

запровадити декларування доходів і витрат усіма фізичними особами через використання 

Електронного кабінета платників податків і усунути деякі непорозуміння в частині 

віднесення родичів до першого і другого ступів споріднення. На нашу думку, такі зміни 

сприятимуть ефективнішому адмініструванню ПДФО і наповнення бюджету держави. 

Conclusions. Thus, all of the above mentioned makes it possible to conclude that there 

will be long discussions on expanding the base of personal income taxation, personal income 

tax rates and reporting methods. We propose, firstly, to introduce the progressive scale of 

income taxation, secondly, to introduce the maximum amount of income from which PIT will 

not be deducted, thirdly, to introduce the tax culture, the responsibility of each individual to 

reflect all income and pay PIT, and namely, to introduce the declaration of income and expenses 

by all individuals by means of the Electronic Cabinet of Taxpayers application and to eliminate 

some misunderstandings regarding the classification of relatives to the first and second kinship 

degree. In our opinion, such changes will contribute to more efficient administration of personal 

income tax and pumping up the state budget. 
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SOFT SKILLS ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА 
 

Оксана Нужна 
 

Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна 
 
Резюме. Висвітлено актуальність теми дослідження. В наш час, коли багато з функцій, які 

раніше виконував бухгалтер, сьогодні успішно виконують автоматизовані системи обліку, вже 

недостатньо мати відповідну освіту й досвід роботи за фахом. Щоб бути затребуваним на ринку праці, 

бухгалтер має володіти, крім професійних компетентностей, ще й цілим рядом комунікативних умінь і 

особистісних навичок. Розглянуто зміст «твердих» навичок (hard skills) і «м’яких» навичок (soft skills), 

можливість перевірки та оцінювання рівня опануваннями ними в конкретних показниках. Досліджено, 

опанування якими комунікативними уміннями та «м’якими» навичками (soft skills) передбачено при 

підготовці фахівців з обліку й оподаткування у сфері вищої освіти. Проведено аналіз стандартів вищої 

освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти та визначено ті загальні й спеціальні компетентності, які 

відповідають «м’яким» навичкам (soft skills), і ті програмні результати навчання, яких ці 

компетентності дозволяють досягти. Виділено спільні та відмінні «м’які» навички (soft skills), які 

відповідають компетентностям і дозволяють досягти програмних результатів навчання для різних 

рівнів вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

Встановлено, що такі базові загальнокультурні норми спілкування, формою вираження яких є 

толерантність, тактовність, соціальна і культурна обізнаність особи, згідно зістандартами вищої 

освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», є однаково важливими для здобувачів обох рівнів 

вищої освіти. Така виявлена спільна навичка, як відповідальність, пов’язана зі здатністю дотримуватися 

норм професійної етики й застосовувати етичні принципи при виконанні професійних обов’язків. 

З’ясовано, що спеціальні компетентності, які пов’язані з набуттям «м’яких» навичок (soft skills), в обох 

розглянутих стандартах вищої освіти стосуються застосування етичних принципів. Встановлено, що у 

стандартах вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» враховані етичні аспекти в 

контексті як загальної етики (духовного аспекту), так і професійної етики (практичного аспекту). 

Обґрунтовано необхідність враховувати сучасні тенденції щодо зміни пріоритетності «м’яких» навичок 

(soft skills) при підготовці фахівців з бухгалтерського обліку і в професійній діяльності та розвивати саме 

ті навички, які найбільше затребувані на даний час і в найближчому майбутньому. 
Ключові слова: бухгалтер, ділова комунікація, етика, компетентність, комунікативні навички, 

«м’які» навички, професійна етика, стандарти вищої освіти. 
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Summary. The relevance of the research topic is highlighted. At present, when many of the functions 

previously performed by the accountant, are successfully carried out by automated accounting systems, the 

appropriate education and experience in the specialty are not enough. In order to be in demand in the labor 
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market, the accountant must have, in addition to professional competencies, a number of communication skills 

and personal skills. The content of hard skills and soft skills, the ability to check and assess the level of their 

mastering in specific indicators are considered. It is investigated which communicative skills and soft skills should 

be provided while training specialists in accounting and taxation in the field of higher education. Analysis of 

higher education standards in specialty 071 «Accounting and Taxation» for the first (Bachelor's and second) 

(Master's) degrees of higher education is carried out and general and special competencies that correspond to 

soft skills and those program learning outcomes that these competencies allow to achieve. There are common and 

different soft skills, which correspond to the competencies and make it possible to achieve program learning 

outcomes for different levels of higher education in accordance with the standards of higher education in specialty 

071 «Accounting and Taxation». It is determined that such basic general cultural norms of communication, which 

form of expression is tolerance, tact, social and cultural awareness of a person, according to higher education 

standards in specialty 071 «Accounting and Taxation», are equally important for applicants at both levels of 

higher education. Such common skill as responsibility is associated with the ability to adhere to professional ethics 

and apply ethical principles in the performance of professional duties. It is defined that special competencies 

associated with the acquisition of soft skills for both of these higher education standards relate to the application 

of ethical principles. It is established that the standards of higher education in specialty 071 «Accounting and 

Taxation! take into account ethical aspects in the context of both general ethics (spiritual aspect) and professional 

ethics (practical aspect). The requirement to take into account current trends in changing the priority of soft skills 

in training the accounting professionals and in professional activities and to develop exactly those skills that are 

in demand now and in the near future is substantiated. 

Key words: accountant, business communication, ethics, competence, communication skills, soft skills, 

professional ethics, higher education standards. 
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Постановка проблеми. Сьогодні роботодавець хоче бачити бухгалтера, який має 

ґрунтовні професійні знання та вміє застосовувати їх на практиці, і водночас ставить до 

бухгалтера ряд інших вимог та цінує ті якості, які стосуються не лише професійної 

підготовки, а й уміння в процесі ділового спілкування комунікувати з представниками 

різних груп (колегами, керівництвом різних рівнів, представниками контролюючих 

органів, податкової та інших служб, партнерами та ін.). 

Особливо важливим для бухгалтера є вміння реалізовувати особистісний 

потенціал і вибудовувати успішну кар’єру, яке проявляється, зокрема, у здатності 

правильно розставляти пріоритети, легко і без опору адаптуватись до змін, швидко 

освоювати нові технології, проявляти ініціативу, генерувати нові ідеї, помічати корисні 

тренди раніше за інших та враховувати їх, вносити раціональні пропозиції, мотивувати 

себе та інших, володіти навичками тайм-менеджменту, бути ерудованим та ін. 

Вважаємо, що дослідження в напрямку відшукування балансу професійних та 

комунікативних умінь і особистісних навичок, якими має володіти бухгалтер для 

успішної діяльності за фахом та можливості кар’єрного зростання, є актуальним. 

Особливо це важливо в наш час, коли багато функцій, які раніше виконував бухгалтер, 

зараз успішно виконують автоматизовані системи обліку. І для того, щоб залишатися 

затребуваним на ринку праці, вже недостатньо мати відповідну освіту й досвід роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі та значення у 

професійній діяльності бухгалтера навичок комунікації та особистісних характеристик, 

які сприяють його професійному зростанню, останнім часом привертає значну увагу 

науковців. Зокрема, Аббас С. Р. вивчає питання формування компетенції й 

компетентності бухгалтерської служби та виділяє два підходи до розуміння компетенцій: 

особистісний – який ґрунтується на характеристиках особистості, які дозволяють 

досягати успішних результатів у роботі; функціональний – який ґрунтується на 

визначенні завдань та очікуваних результатів [1].  

Вигівська І. М. та Макарович В. К. розглянули особисті компетенції бухгалтера 

та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку й розробили портрет компетенції 
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потенційного головного бухгалтера, сформований за такими критеріями: інтелектуальні 

здібності, емоційна зрілість, особисті здібності, контактність, фізичні якості [2]. 

Питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та 

аналізу розглядають Козловський Ю. М. і Яремко І. Й. [3]. Зокрема, автори провели 

аналіз професійних компетентностей у підготовці бухгалтерських кадрів та оцінили їх 

відповідності сучасним кваліфікаційним вимогам, визначено найважливіші критерії 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців у сфері обліку й аналізу – 

«… світоглядний, мотиваційний, поведінковий, когнітивний, оцінювальний та ін.» [3]. 

Плікус І. Й., Жукова Т. А. та Осадча О. О. досліджують вплив інноваційних 

інформаційних технологій (цифрових технологій) на формування компетентностей 

бухгалтера, обґрунтовують сучасну модель професії бухгалтера і визначають ключові 

напрями компетентностей бухгалтера [4]. 

У дисертаційному дослідженні Ростока М. Л. визначає умови формування 

професійної компетентності майбутніх обліковців та обґрунтовує зміст і структуру їх 

професійної компетентності, яка включає мотиваційний, соціально-психологічний, 

суб’єктний, культурологічний, когнітивний та технологічний компоненти [5]. 

Солоненко А. А. досліджує сучасні проблеми та визначає перспективи поведін- 

кового бухгалтерського обліку й формує модель компетенцій головного бухгалтера в 

розрізі відповідності вимогам малого, середнього і великого бізнесу, визначаючи 

формальні вимоги, професійні навички, управлінські навички й особистісно-ділові 

характеристики (комунікативні навички, стресостійкість та енергійність, ініціативність і 

гнучкість, відповідальність і прийняття рішень) [6]. 

Під економічною компетентністю майбутнього фахівця економічної галузі 

підготовки Теловата М. Т. розуміє «… професійно-особистісну характеристику, яка 

включає знання …, уміння й навички з обліково-економічних дисциплін і професійної 

діяльності, професійно-особистісні якості та професійну свідомість» [9]. 

Церклевич В. С. та Кирилюк Ю. М. у своїх дослідженнях зосереджують увагу на 

обґрунтуванні складу й структури ключових компетентностей фахівців з 

бухгалтерського обліку і характеристиці психологічних особливостей професійної 

діяльності бухгалтера. Зокрема щодо психологічних якостей бухгалтера, автори 

зазначають: «… насамперед необхідно досягти високого рівня розвитку таких, як от: 

акуратність, відповідальність, зосередженість, терплячість, скрупульозна уважність, 

здатність до самоперевірки та самоконтролю, цілеспрямованість, організованість, 

наполегливість та пунктуальність» [10].  

Зважаючи на значний науковий доробок учених у напрямку дослідження 

професійних та особистісних компетентностей фахівців з бухгалтерського обліку, 

вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на комунікативних навичках та 

особистісних характеристиках, важливих для ділової комунікації та професійного 

зростання бухгалтера в умовах сьогодення. 

Мета дослідження – визначити компетентності, передбачені стандартами вищої 

освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», та відповідні їм «м’які» навички 

(soft skills), які здатні забезпечити бухгалтеру не лише успішну діяльність за фахом, а й 

можливість професійного зростання, а також розглянути етичні аспекти ділової 

комунікації у професійній діяльності бухгалтера. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 

завдання: проаналізувати стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти та встановити ті загальні й спеціальні компетентності, які відповідають «м’яким» 

навичкам (soft skills); виділити спільні та відмінні «м’які» навички (soft skills), які 

відповідають компетентностям і дозволяють досягти програмних результатів навчання 
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для різних рівнів вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування». З’ясувати, як в стандартах вищої освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» враховані етичні аспекти в контексті загальної етики 

(духовного аспекту) й професійної етики (практичного аспекту). 

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: аналіз, синтез, 

узагальнення, індукція, аналогія, системний підхід.  

Виклад основного матеріалу. «Тверді» навички (hard skills), тобто професійні 

знання та вміння, необхідні для виконання безпосередніх завдань за фахом, здобувачі 

вищої освіти набувають у ЗВО в процесі виконання індивідуального плану в рамках 

вивчення навчальних дисциплін та проходження практичної підготовки. Надалі здобуті 

в процесі навчання в ЗВО «тверді» навички» доповнюються вже безпосередньо в процесі 

здійснення практичної діяльності за фахом, у робочому середовищі. Зазначимо, що 

рівень опанування «твердими» навичками можна перевірити й оцінити. Зокрема, ця 

інформація у формі оцінок (балів) міститься в документі про здобуту вищу освіту, а 

надалі – в сертифікатах і свідоцтвах про проходження підвищення кваліфікації, 

стажування, онлайн-курсів, участі у професійних тренінгах, майстер-класах, 

професійних конференціях, інтенсивах та ін.  

Рівень володіння «м’якими» навичками (soft skills) оцінити в конкретних 

показниках важко, а іноді практично неможливо. Міра прояву цих навичок дуже 

індивідуальна й залежить, насамперед, від типу особистості, особливостей характеру, 

темпераменту та інших чинників. 

З’ясуємо, яким чином забезпечується можливість набуття зазначених умінь та 

навичок (компетентностей), а саме «м’яких» навичок (soft skills), при підготовці фахівців 

з бухгалтерського обліку у сфері вищої освіти. 

Підготовка здобувачів вищої освіти з обліку й оподаткування в Україні 

здійснюється відповідно до затверджених відповідними Наказами Міністерства освіти і 

науки України стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

[8] і другого (магістерського) рівня вищої освіти [7]. 

Стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

передбачають формування у фахівців з обліку й оподаткування як загальних 

компетентностей, так і спеціальних (фахових) компетентностей, які мають забезпечити 

програмні результати навчання. 

Зазначимо, що стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» передбачають формування відповідних компетентностей, які можна 

віднести не лише до «твердих» навичок (hard skills), а й до «м’яких» навичок (soft skills) 

для досягнення відповідних програмних результатів навчання. 

У стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ми виділили ті компетентності, які можна 

віднести до «м’яких» навичок (soft skills), і ті програмні результати навчання, яких ці 

компетентності дозволяють досягнути. З’ясовано, що 4 з 23 загальних компетентностей, 

передбачених стандартом, за змістом пов’язані з набуттям «м’яких» навичок (soft skills), 

зокрема таких, як уміння працювати в команді, соціальна й культурна обізнаність, 

толерантність, тактовність, критичне мислення. До вже зазначених «м’яких» навичок 

(soft skills), відповідно до програмних результатів навчання, додамо ще лідерство, 

відповідальність, дисциплінованість, пунктуальність, тайм-менеджмент. 

У стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти ми також виділили ті компетентності, 

які можна віднести до «м’яких» навичок (soft skills) і ті програмні результати навчання, 

яких ці компетентності дозволяють досягнути. З’ясовано, що 4 з 11 загальних 

компетентностей, передбачених Стандартом, за змістом пов’язані з набуттям «м’яких» 
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навичок (soft skills), зокрема таких, як креативність, комунікабельність, вміння вести 

діалог, вміння переконувати, вміння відстоювати власну думку, соціальна і культурна 

обізнаність, толерантність, тактовність. До вже зазначених «м’яких» навичок (soft skills), 

відповідно до програмних результатів навчання, додамо ще відповідальність, емоційний 

інтелект, емпатію, вміння мотивувати себе. 

Ми визначили спільні та відмінні «м’які» навички (soft skills), які відповідають 

загальним компетентностям і дозволяють досягти програмних результатів навчання для 

різних рівнів вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Спільні та відмінні «м’які» навички (soft skills), які відповідають загальним компетентностям 

і дозволяють досягти програмних результатів навчання, для різних рівнів вищої освіти відповідно до 

стандартів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

 

Table 1. Common and different soft skills, which correspond to the general competencies and make it possible 

to achieve program learning outcomes, for different levels of higher education in accordance with the standards 

of higher education in specialty 071 «Accounting and Taxatio» 

 

Перший (бакалаврський) рівень Другий (магістерський) рівень 

Спільні 

Соціальна і культурна обізнаність 

Толерантність 

Тактовність 

Відповідальність 

Відмінні 

Вміння працювати в команді 

Критичне мислення 

Лідерство 

Соціальна і культурна обізнаність 

Толерантність 

Тактовність 

Дисциплінованість 

Пунктуальність 

Тайм-менеджмент 

Креативність 

Комунікабельність 

Уміння вести діалог 

Уміння переконувати 

Уміння відстоювати власну думку 

Емоційний інтелект 

Емпатія 

Уміння мотивувати себе 

Сформовано автором на основі власних спостережень. 

 

Отже, такі базові загальнокультурні норми спілкування, формою вираження яких 

є толерантність, тактовність, соціальна і культурна обізнаність особи (яка передбачає 

здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність), згідно зі 

стандартами вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» є однаково 

важливими для здобувачів обох рівнів вищої освіти – і першого (бакалаврського), і 

другого (магістерського). Адже у діловому спілкуванні необхідними якостями фахівця є 

ввічливість, прояв поваги до співрозмовників та визнання їх права на власну думку. Така 

виявлена спільна навичка, як відповідальність, пов’язана зі здатністю дотримуватися 

норм професійної етики і застосовувати етичні принципи при виконанні професійних 

обов’язків. 

Інші «м’які» навички (soft skills), які відповідають загальним компетентностям 

згідно зі стандартами вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 

розподілились за рівнями вищої освіти таким чином:  

 уміння працювати в команді, здатність до критичного мислення, здатність 

проявляти лідерські якості, соціальна і культурна обізнаність, толерантність, 

тактовність, дисциплінованість, пунктуальність, уміння управляти часом (тайм-

менеджмент) (перший (бакалаврський) рівень);  
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 креативність, комунікабельність, уміння вести діалог, уміння переконувати, 

уміння відстоювати власну думку, емоційний інтелект, здатність до емпатії, уміння 

мотивувати себе (другий (магістерський) рівень). 

Однак зазначимо, що здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вже повинні 

мати сформовані «м’які» навички (soft skills), які передбачені відповідними 

компетентностями для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Спеціальні компетентності, пов’язані з набуттям «м’яких» навичок (soft skills), в 

обох розглянутих стандартах вищої освіти стосуються застосування етичних принципів. 

Зазначимо, що питанням етики у Стандартах вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» як для першого (бакалаврського), так і для другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти приділяється значна увага. Причому в зазначених стандартах 

враховані два етичні аспекти: 

 загальна етика, тобто духовний аспект, яка передбачає дотримання норм 

моральної поведінки – шляхом забезпечення загальної компетентності «Здатність діяти 

на основі етичних міркувань (мотивів)» [7; 8] (ЗК06 у Стандарті вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти [8]; ЗК10 у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти [7]); 

 професійна етика, тобто практичний аспект, яка передбачає дотримання норм 

моральної поведінки у професійній діяльності – шляхом забезпечення спеціальної 

компетентності (СК10 «Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків» [8] у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; СК06 

«Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності» [7] у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти). 

На практиці для бухгалтера професійна етика передбачає, що він не беззаперечно 

виконує вказівки керівника чи власника бізнесу, не піддається впливу інших осіб, а 

проявляє свідомість, приймає на себе відповідальність і діє в інтересах громадськості. Це 

може стосуватися, зокрема, правдивості інформації в документах та звітності за його 

підписом. 

Враховуючи те, що сучасний світ дуже швидко змінюється й ті навички, які ще 

вчора були важливими і займали високі позиції в рейтингах, сьогодні вже не є такими 

затребуваними і їх місце займають інші, актуальніші. Практикуючий бухгалтер повинен 

бути здатним легко адаптуватись до змін, швидко змінювати власне мислення залежно 

від нових завдань та обставин. Таким чином, майбутнім і практикуючим фахівцям-

обліковцям слід працювати над собою і розвивати «м’які» навички, адже це під силу 

кожному і залежить лише від бажання самої особи. А в контексті підготовки фахівців, 

зокрема з бухгалтерського обліку, це означає, що діючі стандарти освіти слід періодично 

переглядати й адаптувати їх до нових вимог. 

Висновки. Професія бухгалтера відноситься до тих професій, для яких важливо 

дотримуватись балансу «твердих» (hard skills) і «м’яких» навичок (soft skills). Уміння 

знаходити порозуміння в діловому спілкуванні з контактними аудиторіями як 

внутрішніми (колеги по роботі, керівництво, підлеглі), так і зовнішніми (керівні та 

контролюючі органи, ділові партнери, конкуренти, контрагенти) для професії бухгалтера 

не менш важливе, ніж професійні компетенції. 

Беззаперечно, для професії бухгалтера необхідною є професійна компетентність, 

тобто знання з фаху. Однак не менш важливими для бухгалтера є комунікативні 

навички – комунікабельність, уміння спілкуватися з колегами та представниками 
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ділових кіл різних рівнів, працювати в команді, емоційний інтелект, стресостійкість, 

критичне мислення та інші. Наявність саме цих навичок дає можливість успішно 

вибудовувати кар’єру, мати привабливий імідж, формувати добру репутацію в діловому 

світі та бути затребуваним на ринку праці. Вагому роль у формуванні репутації та іміджу 

бухгалтера мають етичні аспекти його діяльності, які передбачають дотримання 

принципів як загальної, так і професійної етики. 

Обґрунтовано необхідність враховувати сучасні тенденції щодо зміни 

пріоритетності «м’яких» навичок (soft skills) при підготовці фахівців з бухгалтерського 

обліку і в подальшій професійні діяльності за фахом та розвивати саме ті навички, які 

найбільш затребувані на даний час і в найближчому майбутньому. 

Conclusions. Thus, the profession of accountant is one of those professions where it is 

important to maintain the balance of hard skills and soft skills. The ability to find understanding 

in business communication with contact audiences both internal (colleagues, management, 

subordinates) and external (management and supervisory bodies, business partners, 

competitors, contractors) for the profession of accountant is as important as professional 

competencies. 

Undoubtedly, the profession of an accountant requires professional competence, i.e. 

knowledge of the specialty. However, communication skills – sociability, ability to 

communicate with colleagues and business people at different levels, work in team, emotional 

intelligence, resilience, critical thinking and others are also important for the accountant. The 

availability of such skills makes it possible to build a successful career, have attractive image, 

build a good reputation in the business world and be in demand in the labor market. An 

important role in shaping the reputation and image of the accountant have ethical aspects of 

his/her activities, which involve compliance with the principles of both general ethics and 

professional ethics. 

The need to take into account current trends in changing the priority of «soft skills» 

while training accounting professionals and in further professional activities and to develop 

exactly those skills that are most in demand now and in the near future is substantiated. 
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Резюме. Розглянуто сутність процесу віртуалізації банківського бізнесу. Зазначено, що цей 

процес являє собою автоматизовану доставку нових і традиційних банківських продуктів та послуг 

безпосередньо клієнтам за допомогою електронних інтерактивних каналів зв'язку. Сьогодні 

більшість експертів вважають віртуальний банкінг найперспективнішим електронним каналом 

надання банківських послуг, оскільки він дозволяє реалізувати ефективну маркетингову концепцію 

«банк, який завжди з вами». Віртуальний банкінг забезпечує перехід від традиційного способу 

особистого спілкування клієнтів з представниками банку віч-на-віч у приміщенні в робочий час на 

дистанційний за допомогою підключення до мережі в будь-якому місці в будь-який час (24 години на 

добу, без вихідних). Систематизовано тенденції розвитку віртуального банкінгу та виділено ключові, 

серед яких: активне використання переказів P2P та збільшення кількості платіжних послуг для 

оплати комунальних та інших рахунків; зростання популярності здійснення платежів за допомогою 

смартфона; підтримка Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної 

ідентифікації клієнтів BankID; активний розвиток P2P кредитування. Розглянуто особливості 

електронної ідентифікації особи через Bank-ID, яка дозволяє підтвердити особу користувача, 

використовуючи його банківські дані, та отримати дистанційний доступ до адміністративних, 

фінансових та комерційних послуг. Для цього достатньо ввести логін і пароль Інтернет -банкінгу, від 

якого державний орган отримає необхідну інформацію (паспортні дані, ідентифікаційний код тощо). 

Виявлено, що станом на сьогодні в систему BankID НБУ підключені понад 40 учасників, ще низка 

банків перебувають на етапі тестування. Проаналізовано положення Стратегії розвитку Фінтех 

НБУ до 2025 року. Стратегія визначає пріоритети й цілі розвитку фінансового сектора України до 

2025 року. Виокремлено основні проблеми розвитку віртуального банкінгу в Україні та зазначено, що 

вартість цифрової трансформації є найважливішим бар’єром для впровадження нових технологій 

та перетворення традиційного банку у віртуальний. На основі проведеного аналізу обґрунтовано 

висновки щодо важливості процесу віртуалізації банківського бізнесу, особливо в нинішній час 

пандемії СOVID-19. 

Ключові слова: віртуальний банкінг, «банки без відділень», віртуалізація, трансформація, 

банківський сектор, банківська система, банкінг, необанки, інновації, розвиток, фінансові технології. 
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Summary. The essence of banking business virtualization is considered in this paper. It is noted that this 

process is an automated delivery of new and traditional banking products and services directly to customers by 

means of electronic, interactive communication channels. At present, most experts consider virtual banking to be 

the most promising electronic channel for providing banking services, as it allows you to implement an effective 

marketing concept of «the bank that is always with you». Virtual banking provides a transition from the traditional 

way of personal communication of customers with the bank's representatives face-to-face indoors during working 

hours to remote by connecting to the network anywhere at any time (24 hours a day, seven days a week). Trends 

in the development of virtual banking are systematized and the key ones are: active use of P2P transfers and 

increase in the number of payment services for utility and other bills; the growing popularity of making payments 

using smartphone; support of a single standard for electronic remote identification of BankID customers by the 

National Bank; active development of P2P lending. Features of electronic identification of the person through 

Bank-ID which allows confirmation of the user identity, using his bank data, and to receive remote access to 

administrative, financial, and commercial services are considered. In order to use Bank-ID, simply enter the login 

and password of Internet banking, from which the government receive the necessary information (passport data, 

identification code, etc.). It is revealed that today more than 40 participants are connected to the BankID system 

of the NBU and some banks are still at the testing stage. The provisions of the NBU Fintech Development Strategy 

until 2025 are analyzed. The strategy defines the priorities and goals of the Ukrainian financial sector development 

until 2025. The main problems of the virtual banking development in Ukraine are highlighted and it is noted that 

the cost of digital transformation is the most important barrier to the introduction of new technologies and the 

transformation of traditional bank into virtual one. Based on the analysis, conclusions about the importance of 

the banking business virtualization, especially in the current pandemic Covid-19, are substantiated.  

Key words: virtual banking, «banks without branches», virtualization, transformation, banking sector, 

banking system, banking, neobanks, innovations, development, financial technologies. 
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Постановка проблеми. Глобалізація, урбанізація, індивідуалізація, демографічні 

зміни – сучасні тренди – спричинили величезні трансформації в усіх процесах нашого 

життя. Банківська сфера не є винятком. У 21 столітті ведення бізнесу в Інтернеті вже є 

не просто можливістю – це необхідність. Саме через це останнім часом віртуальний 

банкінг все більше й більше застосовується у різних комерційних цілях. Спочатку 

послуги віртуального банкінгу були незначними, наприклад, перегляд банківських 

виписок та оплата рахунків в Інтернеті, тобто це був ще не повноцінний банківський 

сервіс транзакцій. Зараз же майже всі операції, які люди могли здійснювати лише у 

відділенні банку, можна зробити онлайн. Віртуальний банкінг забезпечує перехід від 

традиційного способу особистого спілкування клієнтів з представниками банку віч-на-

віч у приміщенні в робочий час на дистанційний за допомогою підключення до мережі в 

будь-якому місці в будь-який час (24 години на добу, без вихідних). В Україні через 

пандемію Covid-19 також все більше людей почали користуватися віртуальним 

банкінгом. Це, в свою чергу, сприяє зростанню кількості такого типу банків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки віртуальний банкінг 

розвивається вже досить давно – ще із середини ХХ ст., то існує досить багато 

досліджень на цю тему. Серед іноземних дослідників можна виділити таких: С. Кейвані, 
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І. Дріга, Е. Деніель, С. Аріхаран, Б. Машалі та інших. А серед вітчизняних – 

О. Козляченко, Я. Кривич, А. Драніцина, І. Хома, В. Якубів та інших. 

Метою статті є дослідження стану, особливостей і тенденцій розвитку 

віртуального банківського бізнесу на вітчизняному банківському ринку. 

Виклад основного матеріалу. У сучасну епоху інформації та технологій 

економіка не може досягти мети сталого розвитку, дотримуючись традиційних 

банківських методів. Тож для країн, що розвиваються, таких, як Україна, автоматизація 

банківської галузі, а саме запровадження віртуального банкінгу – це вже не просто 

можливість, а необхідність. 

Що ж таке віртуальний банкінг? Це – термін, що використовується для 

банківської системи нового покоління і являє собою автоматизовану доставку нових і 

традиційних банківських продуктів і послуг безпосередньо клієнтам за допомогою 

електронних інтерактивних каналів зв'язку. Це – послуга, яка надає клієнтам можливість 

отримати доступ до своїх рахунків, здійснити транзакції та отримати інформацію про 

фінансові продукти через державну чи приватну мережу. 

Сьогодні більшість експертів вважають віртуальний банкінг найперспективнішим 

електронним каналом надання банківських послуг, оскільки він дозволяє реалізувати 

ефективну маркетингову концепцію «банк, який завжди з вами». Середньостатистичний 

клієнт банку в розвинених країнах повинен співпрацювати з ним таким чином: через 

відділення – 1–2 рази на рік; через колл-центр – 5–10 разів на місяць; через банкомат – 

3–5 разів на місяць; через Інтернет – 7–10 разів на місяць; через мобільний телефон – 20–

30 разів на місяць [6]. 

Оскільки Україна – велика країна, що розвивається, з населенням близько 40 

мільйонів осіб, яка знаходиться близько до східних кордонів Європейського Союзу (ЄС), 

це робить її привабливою для іноземних інвесторів. Відносно низька вартість робочої 

сили, родюча земля та старанні люди – ключові фактори, які слід визнати. Однак 

фінансова нестабільність та триваюча політична боротьба є головними недоліками 

розвитку країни. 

Варто зазначити, що в Україні віртуальний банкінг продовжує активно 

розвиватись. У 2019 році FinAwards 2019 у номінації «Найкращий Інтернет-банкінг 

України» номінували 15 банків, серед них: ВАТ «Альфа-Банк», ВАТ «Ощадбанк», ВАТ 

«Укрсиббанк», «Монобанк», ВАТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ін. 

Переможцем цього конкурсу стало АТ «Приватбанк» з додатком «Приват 24», оскільки 

цей банк надає найширший спектр послуг, включаючи перекази картками, комунальні 

послуги та інші платежі [3]. 

За результатами конференції «Картковий бізнес та технології 2018», Інтернет-

банкінг став важливим платіжним інструментом, оскільки у 2018 році 64% населення 

України регулярно користувалися мобільним банкінгом. Більшість клієнтів банку 

користуються мобільними додатками для поповнення мобільних телефонів (35%) та 

оплати товарів і послуг (22%). Також часто виконують переказ грошей з картки на картку 

в межах одного банку (20%) та оплату комунальних послуг (13%). Решта послуг 

займають значно меншу частку в загальній структурі [5]. 

Водночас події коронавірусу 2020 року стали каталізатором цифрової 

трансформації більшості послуг клієнтів, таких, як, наприклад, банківські процеси. Усі 

типи бізнесу повинні були швидко розробити нові стратегії та нові способи залучення 

своїх клієнтів. 

Україна зараз на порозі глобальної трансформації. Не тільки банки, а й уся 

економіка переходить на цифрову технологію. В результаті пандемії COVID-19 люди 

звикли працювати й навчатися в Інтернеті, замовляти їжу чи таксі за допомогою 

смартфонів, а оплачувати все це за допомогою телефонних додатків. Можливо 
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коронавірус став тривожним сигналом для того, щоб світ об’єднався навколо однієї 

проблеми та для перерозподілу пріоритетів. Карантин довів, що Інтернет та соціальні 

мережі є не лише основними засобами існування комунікацій, а й бізнесу [11]. 

Щодо стану українського банківського сектора, згідно з дослідженням у рамках 

проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», українські банки сприймають 

цифрову трансформацію не як можливість, а як «паралельний світ». І, як наслідок, 

українські банки наразі мають низький рівень участі в капіталі фінтех-компаній, члени 

правління банку мають обмежений досвід роботи в галузі фінтех-технологій. Більше того, 

лише 50% банків мають цифрову стратегію. За даними Міністерства фінансів України, 

наразі мобільні додатки представлені лише у 39 банках із 73. Водночас усі необанки 

співпрацюють з існуючими банками. Необанкам було б складно виконувати всі вимоги до 

традиційних форм звітності реальних банків. Найактивнішими та найпопулярнішими 

серед економічних агентів та приватних осіб є два віртуальних банки. Перший – Монобанк 

із використанням банківської ліцензії № 92 від 10 жовтня 2011 р., АТ «Універсальний 

банк» зі статусом «Спеціалізований ощадний банк» з листопада 2018 р., оскільки більше 

50% активів банку складають депозити фізичних осіб. З липня 2019 року цей банк 

визначений НБУ як системно важливий банк. Другий згаданий вище банк – СпортБанк 

(користується ліцензією НБУ № 84 від 25.10.2011 АТ «ТАСКОМБАНК» та ліцензією НБУ 

№ 247 від 15.11.2011 АТ «ОКСІ БАНК»). Ці банки надають свої послуги без традиційної 

галузевої інфраструктури, використовуючи Інтернет-платформи та мобільні додатки [8]. 

За результатами дослідження, проведеного Українською асоціацією фінтех та 

інноваційних компаній, з 11 найбільш технологічних банків України практично всі 

мають спільні проекти з фінтех-компаніями. Найпопулярніші напрями їхньої роботи – 

це платежі та мобільні гаманці. Низку інноваційних проектів банки реалізують разом з 

платіжною системою Visa. Наприклад, Visa і АТ «Ощадбанк» розробили й упровадили 

систему оплати проїзду в громадському транспорті багатьох українських міст 

безконтактними пластиковими картами. Visa, АТ «Приватбанк» та Kasta запустили 

біометричну систему оплати покупок за допомогою Face ID [2].  

Від співпраці фінтех-компаній і банків виграють обидві сторони. Перевагами 

банків є наявність значних фінансових ресурсів, напрацьована клієнтська база, 

сформовані бренди та ділова репутація. Але при цьому через високе поточне 

завантаження у банківських фахівців бракує часу на розроблення інноваційних проектів. 

Сильні сторони фінансових компаній – високий інноваційний потенціал співробітників і 

постійний моніторинг інформації щодо потреб ринку. 

Загалом протягом 2016–2020 років на ринку віртуального банкінгу в Україні 

спостерігалися позитивні тенденції. Таким чином, можна виділити кілька основних 

напрямків розвитку електронних банківських послуг у нашій країні [2]: 

1. Активно розвиваються перекази P2P та збільшилася кількість платіжних 

послуг для оплати комунальних та інших рахунків. На відміну від інших способів 

переказу грошей з картки на картку, P2P-перекази мають низку переваг, а саме: 

 низька вартість переказів;  

 можливість здійснити платіж у будь-який час і в будь-якому місці, де є доступ 

до Інтернету, транзакцію можна здійснити як зі стаціонарного комп’ютера, так і з 

мобільного телефона;  

 можливість здійснювати онлайн-грошові перекази на картки користувачів 

інших банків. 

2. Популярність мобільних платежів за допомогою смартфона зросла. За даними 

дослідження MasterCard 72% українців готові платити за товари та послуги за допомогою 

смартфона, тоді як у Західній Європі рівень такої готовності становить лише 37%, а в 

Центральній та Східній Європі – 57%. 
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Таким чином, мобільні додатки та їх функціональні можливості набувають 

популярності, спрощується процес підключення до онлайн-банкінгу, а новітні 

технології, такі, як соціальні боти Facebook Messenger, все частіше використовуються 

для платежів. 

3. Важливим моментом для розвитку електронного банкінгу стала підтримка 

Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної ідентифікації клієнтів 

BankID, який сьогодні надає можливість отримувати адміністративні послуги від держави. 

4. Активний розвиток P2P кредитування (Peer-To-Peer), яке є способом 

запозичення коштів між не пов'язаними особами, без залучення фінансового 

посередника (банку, кредитної спілки тощо). Кредити зазвичай надаються через онлайн-

платформи кредиторів, які стягують комісію за кредитування та інструменти перевірки 

кредитоспроможності. 

Також можна виділити такі ключові вимоги до банків майбутнього з погляду 

споживача, інвестора та самого банку, його ІТ-архітектури (рис.1). 
 

 

 

Рисунок 1. Ключові вимоги до банків майбутнього [2] 
 

Figure 1. The main requirements for future banks [2] 

 

Наразі в Україні є 4 мобільних банки (Monobank, IZIBank, SportBank, O.Bank) та 

ще кілька фінансових компаній, які намагаються конкурувати з ними. Це початок нової 

ери – епохи цифровізації. Вже є така велика кількість молодих людей, які ніколи не 

ввійдуть у традиційну будівлю банку, оскільки мають власний банк лише у своїх 

смартфонах. Ці цифрові банки роблять фінанси зрозумілими та зручними. Беручи до 

уваги той факт, що Україна є відносно бідною країною та є багато невеликих міст, де 

взагалі немає відділень банків, цей новий вид банківської діяльності спрощує для цих 

людей доступ до фінансових операцій. Крім того, у цьому випадку цифрові банки не 

лише сприятимуть загальному економічному зростанню, а й навчатимуть людей 

фінансовій грамотності. 

Донедавна багато банків нарікали на те, що НБУ дуже неохоче впроваджує різні 

інновації. Ще в 2016 р. АТ КБ «Приватбанк» першим у світі створив можливість 
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купувати в Приват-24 криптовалютні активи з вбудованим гаманцем. Проте 

національний регулятор пригрозив санкціями і банк змушений був прибрати цю опцію. 

Те ж саме стосувалося в 2016 р. P2P-кредитування на платформі АТ КБ «Привабанк» [4]. 

Однак зараз саме НБУ через департамент платіжних систем та інноваційного 

розвитку є ініціатором багатьох нововведень у банківській системі України. З початку 

2020 р. запроваджено стандарт IBAN для рахунків, що зробило міжнародні та 

національні розрахунки зручнішими й зрозумілішими [1].  

Особливу увагу в контексті розвитку інноваційних фінансових послуг 

Національний банк приділяє захисту користувачів інноваційних рішень і продуктів. 

Йдеться як про кібербезпеку, так і про захист прав споживачів фінансових послуг. З 

28 квітня 2020 р. банки України можуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів без 

їхньої особистої присутності через використання системи онлайн-верифікації BankID. 

Електронна ідентифікація особи через BankID дає можливість підтвердити особу 

користувача, використовуючи його банківські дані, та отримати дистанційний доступ до 

адміністративних, фінансових і комерційних послуг.Для цього достатньо ввести логін і 

пароль Інтернет-банкінгу, від якого державний орган отримає необхідну інформацію 

(паспортні дані, ідентифікаційний код тощо). Наприклад, споживач може перейти до 

іншого постачальника газу навіть не виходячи з дому за допомогою електронного 

підпису чи системи BankID. Платники податків теж використовують дану систему для 

звітування в електронній формі.  

Використовуючи систему BankID, клієнти банків заощаджують час, уникаючи черг 

під час отримання адміністративних послуг. Також система BankID є корисною та цікавою 

для комерційних банків з точки зору розширення переліку послуг, що надаються ними, та 

підвищення конкурентоспроможності їх продуктів і банку в цілому. Реалізовуючи подібне 

рішення в Україні, НБУ не став новатором, адже системи верифікації громадян через 

систему BankID у деяких країнах діють уже близько 10–15 років. Система BankID 

повністю реалізована в таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія та Норвегія. 

Саме на досвід цих країн спирається Україна в процесі розбудови даної системи. 

Міськради регулярно запускають різні голосування на своїх сайтах. Для того, щоб їх 

пройти і підписати певну петицію, можна пройти авторизацію й через Google, Facebook 

тощо. Але у випадку з BankID НБУ всі персональні дані надійно захищені, що дозволяє 

запобігати шахрайству з банківськими рахунками та картками. Впровадження цієї системи 

сприяє боротьбі з корупцією й прозорості надання державних послуг [1]. 

На сьогодні в систему BankID НБУ підключені більше 40 учасників, ще низка 

банків перебувають на етапі тестування та підключення до системи. Метою НБУ є 

залучення в систему BankID всіх банків і державних органів. На основі системи BankID 

НБУ сподівається сформувати єдину національну систему дистанційної ідентифікації, 

яка допоможе розвивати електронні адміністративні послуги та е-владу в Україні.  

28 травня 2019 року НБУ Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (НКЦПФР), Національна комісія з питань державного регулювання на ринку 

фінансових послуг (у стані ліквідації з 1 липня 2020 року), Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб (ФГВФО) та Міністерство фінансів підписали Меморандум про 

взаєморозуміння й співробітництво щодо розроблення та реалізації Стратегії розвитку 

Фінтех НБУ до 2025 року («Стратегія»).  

Переглянута «Стратегія» була затверджена Рішенням Правління НБУ №97 від 18 

березня 2021 року [9]. 

Виходячи із зазначеної вище «Стратегії», у липні 2020 року НБУ затвердив 

середньотермінову стратегію розвитку фінтех-сектора в Україні до 2025 року.  

«Стратегія» визначає пріоритети й цілі розвитку фінансового сектора до 

2025 року. Вона розроблена для того, щоб реформа та розвиток фінансового сектора 
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України рухалися вперед відповідно до найкращої міжнародної практики та дій, що 

передбачаються Угодою про асоціацію Україна-ЄС та іншими міжнародними 

зобов’язаннями. Зокрема, цей документ структурує та деталізує тенденції й напрями 

розвитку фінансових інновацій на найближчі п'ять років. Ключовими елементами 

фінансової стратегії є [9]: 

 Розроблення та впровадження системи для швидкого тестування інноваційних 

проектів. 

 Підвищення рівня фінансової обізнаності та залучення населення й бізнесу. 

 Відкриття академічної бази з акцентом на відкритому банкінгу. 

Реалізація «Стратегії» також значною мірою залежатиме від реалізації 

відповідних цифрових проектів, включаючи: впровадження дистанційної ідентифікації 

та верифікації; впровадження європейської директиви PSD2; надання можливості 

здійснення миттєвих платежів з одного рахунку на рахунок у Системі електронних 

платежів цілодобово; посилення регуляторного периметра у сфері кібербезпеки та інших 

інноваційних проектів. 

Серед причин, що стримують розвиток віртуального банкінгу в Україні (особливо 

Інтернет-банкінг та мобільний банкінг), можна виділити: 

 відсутність законодавчих актів, що регулюють відносини між банками та їх 

клієнтами в процесі використання електронного банкінгу; 

 низький рівень довіри частини клієнтів (особливо серед людей похилого віку) 

до технологічних інновацій;  

 відсутність швидкісного доступу до Інтернету, особливо в сільській місцевості. 

Істотним чинником, що стримує розвиток інноваційних форм електронного 

банкінгу, є фінансово-політична ситуація в Україні, що створює несприятливі умови для 

банківського бізнесу. Це призводить до ліквідації банківських установ та виходу 

іноземних банків з внутрішнього ринку фінансових послуг. За таких умов частка банків, 

які активно інвестують у розвиток прогресивних форм банківського обслуговування в 

нашій країні, поки що незначна [38]. 

Згідно з даними дослідження «2019 Ukrainian FinTech & Banks Survey» вартість 

цифрової трансформації є найважливішим бар’єром для впровадження нових технологій 

та перетворення традиційного банку у віртуальний (із значенням 53,6%) [12]. Важливо, 

що варіант «Відсутність попиту на цифрову трансформацію з боку акціонерів та/або 

керівництва» майже одностайно розглядався як найменша проблема, інші бар’єри 

показано на рис. 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Основні виклики цифрової трансформації для банків [11] 
 

Figure 2. Key challenges of digital transformation for banks [11] 
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З іншого боку, враховуючи розмір України та її населення, можна було б 

очікувати значно більшої кількості проектів, що діють на ринку. Тим не менш, існує 

менше 100 проектів, включаючи інфраструктуру, і більшість зосереджена на 

корпоративному ринку. 

Ситуація спричинена дією кількох факторів: загальної недовіри до фінансових 

послуг у поєднанні із загальною недостатністю фінансової грамотності, браком капіталу 

для розвитку, небажанням діючих банків та приватних корпорацій сприймати ці нові 

технології та підходи. Разом це означає «слабкий внутрішній ринок». 

Висновки. Сьогодні поширення змін, спричинених віртуалізацією банківської 

діяльності, з одного боку, несе певні загрози та потребує створення необхідних 

регуляторних положень щодо їх мінімізації, а з іншого боку, для окремих бізнес-

структур і країн загалом з’являється можливість, пов’язана із переходом на шлях 

процвітання та інноваційного розвитку. Що ж до України, то спостерігається позитивна 

динаміка кількості віртуальних банків. Перш за все, цьому сприяють зміни, які 

розпочалися на законодавчому рівні, зокрема створення урядом Міністерства цифрової 

трансформації, яке, серед іншого, регулює питання віртуальних валют та цифрових 

технологій. По-друге, через пандемію СOVID-19 все більше людей розуміють 

важливість та зручність віртуальних банків і вважають, що це майбутнє банківської 

галузі. Більше того, навіть поточний стан віртуальних банків, зручність та ефективність 

їхніх застосувань вже значно вищі, ніж у традиційних банках. По-третє, впровадження 

цього досвіду в Україні покращить інвестиційний клімат, зокрема в ІТ-сфері, 

фінансовому секторі, і стане стимулом для малого бізнесу вийти з тіні. Нові технології 

змінюють світ, а фінтехнології змінюють банківський сектор зсередини. Останні 

дослідження також засвідчують поступове зростання розрахунків клієнтів за 

допомогою смартфонів, у тому числі й на українському ринку банківських послуг. 

Активізація інших небанківських способів отримання фінансових послуг, що 

надаються фінансовими установами, окремими інноваційними компаніями, FinTech-

установами, спонукає банки постійно підвищувати власний рівень інноваційності, 

змінювати моделі функціонування. Інформаційні інновації та нові способи взаємодії з 

клієнтами вже змінюють усі традиційні сфери економічного розвитку підприємства, 

зокрема й банківських установ: маркетинг, менеджмент, аналіз, інжиніринг. Такі 

тенденції будуть посилюватися q у подальшому. Отже і популярність віртуального 

банкінгу буде постійно зростати.  

Conclusions. So, in our opinion, current spread of changes caused by banking 

virtualization, on the one hand, poses certain threats and requires creation of the necessary 

regulatory provisions to minimize them, and on the other hand, for individual businesses and 

countries, there is an opportunity associated with the transition to prosperity and innovative 

development. As for Ukraine, there is a positive trend in the number of virtual banks. First of 

all, this is facilitated by changes that have begun at the legislative level, in particular creation 

by the government of the Ministry of Digital Transformation, which, among other things, 

regulates the issue of virtual currencies and digital technologies. Secondly, due to the Covid-

19 pandemic, more and more people understand the importance and convenience of virtual 

banks and believe that this is the future of banking industry. Moreover, even in the current 

state of virtual banks, the convenience and efficiency of their applications are already much 

higher than in traditional banks. Third, the implementation of this experience in Ukraine will 

improve the investment climate, particularly in IT sector, financial sector, and will be 

incentive for small businesses to come out of the shadows. New technologies are changing 

the world, and financial technologies are changing the banking sector from within. Recent 
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investigations also show a gradual increase in customer payments using smartphones, in 

Ukrainian banking market too. Activation of other non-banking methods of obtaining 

financial services provided by financial institutions, individual innovative companies, 

FinTech-institutions, encourages banks to constant increase of their own level of innovation, 

change the model of functioning. Information innovations and new ways of interacting with 

customers are already changing all traditional areas of enterprise economic development, 

including banking institutions: marketing, management, analysis, engineering. Such trends 

will intensify in the future, and, consequently, the popularity of virtual banking will continue 

to grow. 
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Резюме. Досліджено європейські та вітчизняні практики цифровізації та їх вплив на 

відносини у сфері зайнятості, визначення актуальних напрямів розвитку цифровізації в Україні та 

імплементування кращих світових рішень. Наголошено, що пандемія COVID-19 докорінно змінила 

роль і сприйняття цифровізації в суспільстві та економіці. Зазначено, що цифрові технології зараз 

необхідні для роботи, навчання, розваг, спілкування, покупок і доступу до всього, від медичних послуг 

до культури. Цифрова трансформація відкрила нові можливості для створення нових підприємств, 

появу нових форм цифрової зайнятості. Підкреслено, що Україна на початку 2018 року офіційно 

стала на шлях цифровізації та формування політики в цифровому сегменті. Прийнято Концепцію 

цифрової економіки України та соціального розвитку на 2018–2020 роки, де містяться основні цілі 

та принципи цифрового розвитку в країні, а також плани їх реалізації.  Як наслідок цифровізації, у 

багатьох сферах економіки сучасні технології дозволяють виконувати трудову функцію поза місцем 

роботи, не тільки вдома (home office), а в будь-якому місці (mobile office). Через появу можливості 

дистанційного заробітку 25 червня 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило 

законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гнучких форм 

організації праці)». Зокрема, пропонується у ст. 24 КЗпП уточнити, що отримання письмової форми 

є обов’язковим і при укладанні трудового договору про дистанційну роботу. Узагальнено показники 

індексу цифрової економіки та суспільства (DESI), який демонструє рівень цифрової ефективності 

Європи та відстежує прогрес країн Європейського Союзу в даному напрямі. Для імплементації в 

Україну досвіду цифровізації на відносини в сфері зайнятості досліджено та проаналізовано низку 

європейських країн: Іспанія, Франція, Німеччина та скандинавські країни. Зроблено висновок, що 

вплив сучасних цифрових технологій суттєво змінює стан ринку праці та попит у певних фахівцях, 

умови організації дистанційної зайнятості. Розмір оплати праці та  соціального забезпечення 

трансформується й набуває індивідуального характеру. Зменшується залежність працівників від 

роботодавців, їх праця переміщується у цифровий простір, що потребує постійного оновлення знань 

та навиків роботи з сучасними технологіями.  

Ключові слова: цифрова трансформація, соціально-трудові відносини, сфера зайнятості, 

цифровізація. 
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Summary. European and local practices of digitization and their impact on employment relations, 

determination of current directions of digitalization development in Ukraine and implementation of the 

best world solutions are studied. It is pointed out that COVID-19 pandemic has radically changed the role 

and perception of digitalization in society and the economy. It is noted that digital technologies are now 

necessary for work, study, entertainment, communication, shopping and access to everything from health 

services to culture. The digital transformation has opened up new opportunities for the creation of new 

enterprises, the emergence of new forms of digital employment. It is noted that in early 2018 Ukraine 

officially embarked on the path of digitalization and policy making in the digital segment. The Concept of 

Digital Economy of Ukraine and Social Development for 2018–2020 has been adopted, which contains the 

main goals and principles of digital development in the country, as well as plans for their implementati on. 

As a result of digitalization, modern technology makes it to perform job functions outside the workplace, 

not only at home (home office), but anywhere (mobile office) in many areas of the economy. Due to the 

possibility of remote earning, on June 25, 2019, the Ministry of Social Policy published the bill «On 

amendments to the Labor Code of Ukraine (concerning flexible forms of labor organization)». It is 

proposed, in Art. 24 of the Labor Code in particular, to clarify that the compliance with the writte n form 

is mandatory when signing an employment agreement for remote work. The indicators of the Digital 

Economy and Society Index (DESI), which demonstrates the level of digital efficiency of Europe and 

monitors the progress of the European Union in this direction are summarized. In order to implement the 

influence of digitalization on employment relations in Ukraine, the experience of a number of European 

countries (Spain, France, Germany and the Scandinavian countries) is studied and analyzed. It is 

concluded that the influence of modern digital technologies significantly changes the state of the labor 

market, the demand for certain specialists, and the conditions of remote employment. The wages and social 

security are transformed and become individualized. Employees' dependence on employers is decreasing, 

their work is shifting into the digital space, which requires constant acquiring of new knowledge and skills 

in working with modern technologies. 

Key words: digital transformation, social and labor relations, employment, digitalization. 
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Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 докорінно змінила роль і 

сприйняття цифровізації в суспільстві та економіці. Цифрові технології зараз 

необхідні для роботи, навчання, розваг, спілкування, покупок і доступу до всього  – 

від медичних послуг до культури. 

З початку 2020 року заходи, вжиті урядами країн світу для стримування 

пандемії COVID-19, ще більше прискорили темпи цифрової трансформації, 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.043


Світлана Рудакова, Людмила Щетініна, Наталія Данилевич, Дарина Варшава  

 

ISSN 2409-8892. Galician economik journal, No 6 (73) 2021 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06 ......... 45 

розширили електронну комерцію, віртуальні транзакції та значно збільшили 

кількість людей, які працюють віддалено. Деякі форми роботи на цифрових 

платформах (наприклад, доставка, онлайн-опитування та позаштатний персонал) 

розширилися під час пандемії, тоді як інші (послуги поїздок) зазнали спаду.  

За оцінками McKinsey & Co, у світі до 2030 року через розвиток штучного 

інтелекту й автоматизації процесів без роботи опиняться  400–800 млн осіб (від 15% 

до 30% світової робочої сили). Багато операцій, які сьогодні виконують працівники, 

мають потенціал для автоматизації. Згідно з даними McKinsey, близько 60% усіх 

професій мають щонайменше 30% видів діяльності, які можна буде автоматизувати 

за допомогою сучасних технологій. Є й інші оцінки, наприклад, за даними European 

Commission близько 50% поточних робочих місць у світі теоретично можна 

автоматизувати, що означає, що людська праця в окремих процесах буде не  

потрібна [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цифрова трансформація відкрила 

нові можливості для створення нових підприємств, появу нових форм цифрової 

зайнятості. Розвиток соціально-трудових відносин у сфері зайнятості та 

прискорення цифровізації в цій сфері досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці: С. Венедиктов, Л. Вакарюк, О. Герасименко, У. Дженкс, Ж.-К. Жавільє, 

А. Колот, Л. Свепстон, В. Щербина. 

У цих роботах не повною мірою розкрито питання реальних проблем з боку 

недостатньої цифровізації у сфері зайнятості, критеріїв аналізу розвитку цифрової 

економіки й суспільства в різних країнах, що й зумовлює актуальність виявлення 

проблем імплементування кращих світових рішень процесу цифровізації в Україні.  

Мета дослідження європейських та вітчизняних практик цифровізації та їх 

вплив на відносини у сфері зайнятості, визначення актуальних напрямів розвитку 

цифровізації в Україні та імплементування кращих світових рішень.  

Виклад основного матеріалу. Важливо відзначити, що цифровізація є 

визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій 

позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та якість 

економічної, громадської та особистої діяльності [2].  

О. Скорик та Н. Рябоконь виділяють такі передумови, що впливають на 

розвиток, проникнення та використання цифровізації в тій чи іншій країні світу: 

- активне впровадження нових знань та глобальних інформаційних 

технологій в усі сфери суспільного життя; 

- розвиток громадського суспільства та соціального партнерства в 

цифровому середовищі;  

- особливості створеної в країні моделі ринкової економіки, які 

виражаються у стимулюванні свободи підприємництва, вільного руху робочої сили, 

конку- 

рентності ринків;  

- ступінь децентралізації влади та ефективність проведення структурної та 

регіональної політики для поліпшення соціально-економічних умов життя 

громадян;  
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- ступінь розвитку економіки країни, який визначає матеріальні можливості 

людей щодо використання сучасних інформаційних технічних засобів;  

- реалізація соціально значущих проектів, що сприяють дотриманню 

принципів соціальної рівності та справедливості в цифровій економіці [3]. 

Україна на початку 2018 року офіційно стала на шлях  цифровізації та 

формування політики в цифровому сегменті. У Концепції цифрової економіки 

України та соціального розвитку на 2018–2020 роки містяться основні цілі та 

принципи цифрового розвитку в країні, а також плани їх реалізації. Але для України, 

на думку багатьох експертів, сьогоднішня цифрова економіка є скоріше загрозою, 

ніж рушійною силою, оскільки розвиток бізнес-класів, які можуть додавати значну 

вартість цифровому сегменту, є слабким [4]. 

Як наслідок цифровізації, у багатьох сферах економіки сучасні технології 

дозволяють виконувати трудову функцію поза місцем роботи, не тільки вдома (home 

office), а в будь-якому місці (mobile office). Через появу можливості дистанційного 

заробітку 25 червня 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило 

законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо 

гнучких форм організації праці)». Зокрема, пропонується у ст. 24 КЗпП уточнити, 

що дотримання письмової форми є обов’язковим і при укладанні трудового 

договору про дистанційну роботу.  

Крім того, у новій редакції планується викласти ст. 60 КЗпП «Гнучкий режим 

робочого часу», а також доповнити КЗпП новими статтями:  

– 60-1 «Дистанційна (надомна) робота»; 

– 60-2 «Переважне право на виконання роботи із застосуванням гнучкого 

режиму робочого часу та дистанційної роботи»; 

– 60-3 «Працівники, які самостійно планують свій робочий час» [5].  

У червні 2021 р. відбулася відмова від паперових трудових книжок, шляхом 

підтримання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Це полегшує ведення 

операційної діяльності бізнесу та розширює можливості електронної взаємодії. 

Тепер ведення паперової трудової книжки буде здійснюватися за бажанням 

співробітника. На його вимогу роботодавець може продовжити вносити дані про 

трудовий стаж до паперової книжки паралельно з електронним обліком трудової 

діяльності. Проте, за бажанням співробітника, можливо проводити тільки 

електронний облік, при цьому оригінал трудової буде передано йому на подальше 

зберігання. 

Запровадження карантинних обмежень змусило законотворців реагувати на 

нові виклики. В результаті з'явився проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання 

дистанційної роботи», метою якого є врегулювання нових форматів трудових 

відносин, зокрема дистанційної роботи. Він містить поєднання норм чинного 

законодавства із запровадженням нових норм та визначень щодо гнучкого графіка 

роботи, дистанційної роботи та обліку робочого часу [6].  
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Проте цих заходів недостатньо для отримання вигоди від цифрових робочих 

місць урядом та бізнес-організаціями України. Для цього відповідно до «Цифрової 

адженди України» необхідно врахувати чотири елементи: 

- Пристрої доступу. Необхідно забезпечити для працівників вибір 

найефективнішого способу отримання доступу до  використовуваних ними бізнес-

застосунків. Смартфони та планшети стають усе необхіднішими, тому організаціям 

і компаніям потрібно переглянути свої стратегії щодо використання пристроїв 

відповідно до нових потреб. 

- Інфраструктура комунікацій. Надійність зв'язку залишається однією з 

найважливіших вимог у контексті цифрового робочого місця як в офісі, так і поза 

ним. Саме зв'язок є запорукою ефективного функціонування комунікаційних 

технологій, бізнес-застосунків та застосунків для спільної роботи, які є рушійною 

силою сучасних бізнес-процесів. Корпоративні мережі повинні бути обладнані для 

опрацювання аудіо-, відео- та інших даних, що передаються одночасно як у мережі 

компанії, так і поза нею. 

- Бізнес-застосунки. Надання працівникам доступу до бізнес-застосунків, 

незалежно від місця та часу, підвищує продуктивність і підтримує співпрацю  з 

колегами, партнерами та клієнтами. Такі застосунки надають миттєвий доступ 

до необхідної важливої інформації, допомагаючи віртуальним командам 

злагоджено працювати та ефективно взаємодіяти. Платформи для спільної роботи 

та управління базами знань уможливлюють централізоване зберігання проектних 

документів, забезпечують легкий доступ до них і дають членам команди змогу 

співпрацювати при внесенні змін до файлів, їх перегляді та  обміні в режимі 

реального часу. 

- Телекомунікаційні інструменти робочого місця. Інструменти робочого 

місця значною мірою впливають на мотивацію та продуктивність працівників. 

Суттєвою перевагою є технології зв'язку, які забезпечують присутність у режимі 

реального часу та дають можливість проводити насичені онлайн-зустрічі, зокрема 

аудіо-, відео- та веб-конференції [7]. 

Варто відзначити важливість оцінювання рівня цифровізації, що може 

допомогти визначити проблемні сторони певної країни в даному напрямку та 

пріоритетні напрямки для покращення. Наприклад, індекс цифрової економіки та 

суспільства (DESI) узагальнює показники цифрової ефективності Європи та 

відстежує прогрес країн Європейського Союзу. Звіт був вперше опублікований у 

2014 році. Щорічно Європейська комісія аналізує 34 показники з 5 основних 

категорій, на їх основі публікує звіт про прогрес цифрової трансформації в ЄС. 

Більша частина даних, що використовуються для аналізу, надходить з обстежень 

Євростату. В свою чергу, звіти DESI 2021 базуються в основному на даних за 2020 

рік і представляють стан цифрової економіки та суспільства в перший рік пандемії.  

Рейтинг країн Європи за DESI наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Індекс цифрової економіки та суспільства станом на 2021 рік 

 

Figure 1. Index of digital economy and society as of 2021 

 

Складено авторами на основі [8]. 

 

За минулий рік у всіх державах-членах ЄС зріс рівень цифровізації. 

Лідерами залишаються: Данія, Нідерланди та Іспанія. ЄК звертає увагу на необхідність 

активізації зусиль у процесах цифровізації, щоб ЄС міг конкурувати на міжнародній 

арені. Одне з найважливіших завдань – надати громадянам ЄС доступ до цифрових 

компетенцій, які відкривають можливості для розвитку цифрової Європи. 

Соціальна політика є важливим інструментом для вирішення проблем, 

пов’язаних зі зростанням нестандартної зайнятості, включаючи нові форми роботи з 

використанням цифрових технологій. Країни впроваджують заходи політики для 

покращення захисту працівників. Багато країн вживають заходи для розширення 

соціального захисту працівників в умовах цифровізації. Тому для імплементації в 

Україну досвіду цифровізації на відносини в сфері зайнятості було досліджено та 

проаналізовано низку європейських країн: Іспанії, Франції, Німеччини та 

скандинавських країн. 

Іспанія. Хоча у 2021 році Іспанія займає 3 місце з 28 країн-членів ЄС 

у розвитку в напрямку цифрової економіки та суспільства, що вимірюється 

в так званому DESI2 [8], проте ще у 2016 році Іспанія займала лише 15 місце. 

Цифровізація в Іспанії почалася відносно пізно і вона все ще відстає у 

важливих сферах. Частка ІКТ-спеціалістів в іспанській робочій силі становить 3,1 

відсотка, що нижче середнього по ЄС 3,7 відсотка [8]. Таким чином, перед 

країною стоїть подвійне завдання: подолати розрив і, водночас підготуватися 

до майбутнього. За деякими оцінками, близько 55% робочих місць в Іспанії знаходяться 

під загрозою цифровізації. Саме тому іспанським урядом було розроблено програму 

Іспанія Digital 2025. Іспанія Digital 2025 – це програма цифрової трансформації Іспанії, 

головними напрямами якої є: стимулювання національного та міжнародного 

цифрового підприємництва; підвищення міжнародного прогнозу національного 
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цифрового підприємництва; залучення дистанційних працівників з усього світу; 

вдосконалення основних цифрових навичок громадян та ліквідація розривів між 

групами; надання студентам та працівникам розширених цифрових навичок; розвиток 

цифрових професій; зменшення гендерного розриву в цифрових навичках [9]. 

Франція. У DESI 2021 Франція посіла 16 місце, отримавши лише 48 балів, 

проте французька влада активно підтримує цифровізацію відносин у сфері зайнятості 

на законодавчому рівні. Закон Французької Республіки № 20161321 від 7 жовтня 2016 

р., вжитий з метою розвитку цифрової республіки, визначив різні заходи, спрямовані 

на цілі цифовізації. Передбачено створення публічної інформаційної служби на 

основі наявних статистичних баз даних [10]. 

У Франції створено Національну цифрову раду (CNNum, незалежну 

консультативну комісію, яка займається питаннями цифрового переходу). 

Рада включає 30 членів, які є представниками цифрового спектру, серед яких є 

дослідники та активісти. Рада організовує консультації з громадськістю як на 

місцевому, так і на національному рівнях і перебуває в постійному контакті з цифровою 

екосистемою Франції. З липня 2018 року по січень 2019 року рада CNNum та експерти 

працювали над сценаріями державного регулювання, розділеними на чотири напрямки:  

- Економічне регулювання: робоча група розробила сценарії нового 

регулювання конкуренції в цифровому секторі, особливо для того, щоб обмежити 

ринкову владу технологічних гігантів, захистити споживачів і дозволити меншим 

компаніям процвітати на зосереджених цифрових ринках. 

- Соціальне регулювання: робоча група досліджувала питання, що стосуються 

соціального захисту працівників платформи та спільної економіки. 

- Регулювання суспільства: робоча група виступила з пропозиціями щодо 

свободи вираження поглядів в Інтернеті, боротьби з незаконним або огидним умістом, 

захисту персональних даних. 

- Набір інструментів регулювання: робоча група розглянула нові правила та 

повноваження, необхідні для регулювання технологічних суб’єктів на французькому 

або європейському рівні [11].  

Наразі у Франції обговорюється законодавча норма, яка заохочує цифрові 

платформи (такі, як Uber) публікувати «хартію соціальної відповідальності» в Інтернеті 

та як додаток до трудового договору. У таких статутах буде викладено  політику 

платформ щодо низки питань, включаючи запобігання професійним ризикам, 

підвищення кваліфікації, заходи щодо гарантування «гідного доходу» працівникам, а 

також правила, що регулюють повідомлення про зміни умов праці [12]. 

Німеччина. Німеччина поставила собі за мету стати країною номер 

один у Європі за обсягом цифрового зростання, хоча станом на 2021 рік посідає 6 місце 

в рейтингу за індексом DESI 2021. До цього часу зрушення в робочій силі між секторами 

та професіями були більш значними, ніж зміни у сфері зайнятості в цілому («Industry 

4.0» досі лише помірно впливала на попит робочої сили в Німеччині) [13, 14].  

У скандинавських країнах цифровізація відносин у сфері зайнятості 

реалізується через політику, яка заснована на пріоритетах розвитку й самореалізації 

людської особистості. Це знаходить прояв у підвищеній увазі до розвитку освіти, 

загальної і професіональної, безперервно діючої системи перепідготовки та 
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підвищення кваліфікації зайнятого населення, державних заходів з молодіжного 

працевлаштування, пільг для бажаючих отримати роботу або з обмеженою 

працездатністю. Такий процес сприяє вирівнюванню якості робочої сили, 

інклюзивному інституційному режиму, функціонуванню ринку праці, пом’якшенню 

проблем переходу до інформаційного суспільства [15]. 
 

 

Таблиця 1. Досвід управління цифровізацією у сфері зайнятості в деяких країнах Європи 

 

Table 1. Experience of digitization management in the field of employment in some European countries  

 

Країна 

Місце в 

рейтингу 

DESI 

Головні 

суб’єкти 

цифровізації 

Можливості цифровізації 

Залучені до 

цифровізації категорії 

населення 

Іспанія 3 

Іспанський 

уряд; 

Європейська 

комісія 

- Стійке та інклюзивне зростання; 

- Синергія цифрових та екологіч- 

них переходів; 

- Повага до конституційних цін- 

ностей та захисту особистості; 

- Розвиток цифрових навичок 

Студенти; 

Гендерні групи; 

Дистанційні 

працівники; 

Цифрові підприємці 

Франція 16 

Французький 

парламент; 

Національна 

цифрова рада 

- Регулювання конкуренції в 

цифровому секторі (обмеження 

ринкової влади технологічних 

гігантів); 

- Соціальний захист працівників 

та захист економіки; 

- Свобода вираження поглядів в 

Інтернеті; 

- Боротьба з незаконним або огид- 

ним умістом, захист персональних 

даних; 

- Нові правила та повноваження, 

необхідні для регулювання техноло- 

гічних суб’єктів 

Особи з обмеженими 

можливостями та інші 

вразливі категорії 

громадян; 

Виборні посадові особи; 

Дослідники; 

Експерти з цифрових 

технологій; 

Підприємці; 

Члени професійних 

організацій 

Німеччина 6 

Міністерство 

праці та 

Соціальних 

справ 

Німеччини; 

 

Профспілкові 

організації 

різних рівнів; 

 

Німецька 

конфедерація 

профспілок; 

 

Консультативна 

рада «The Future 

of Work» 

- Організація «freelance» працівни- 

ків; 

- Організація платформи для роз- 

робників хмарних обчислень; 

- Розроблення нових керівних 

принципів «гідної роботи» й правил 

взаємодії в новій трудовій 

реальності; 

- Отримання консультацій від 

профспілки в онлайн-режимі; 

- Розщирення професійної підго- 

товки 

Роботодавці та 

працівники певних сфер 

економічної діяльності 

(наприклад 

металургійної та 

електротехнічної); 

Наймані працівники; 

Літні працівники та 

іммігранти; 

Фрілансери 

Складено авторами на основі [12–14, 16]. 
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Цифровізація створює нові форми зайнятості, зокрема неформальну 

зайнятість, матиме вплив на структуру робочого часу, якісну складову фахівців, що 

впливатиме на формування нової політики оплати праці та соціального захисту 

працюючих. 

Висновки. Вплив сучасних цифрових технологій суттєво змінює 

стан ринку праці та попит у певних фахівцях, умови організації 

дистанційної зайнятості. Розмір оплати праці та соціального забезпечення 

трансформується й набуває індивідуального характеру. Зменшується залежність 

працівників від роботодавців, їх праця переміщується в цифровий простір, 

що потребує постійного оновлення знань та навиків роботи з сучасними 

технологіями.  

Необхідно зауважити, що на найближчу перспективу Україна має фокусуватися 

на: 

- трансформації робочих місць державних (муніципальних) службовців та 

працівників у цифрові робочі місця; 

- осмисленні й підготовці відповідних ініціатив (зокрема законодавчих) для  

стимулювання переходу на цифрові робочі місця українського бізнесу та до 

професійних середовищ; 

- сприянні навчанню у сфері цифрових навичок, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації зайнятого населення; 

- створенні гарантій на законодавчому рівні для працівників цифрової 

зайнятості; 

- розробленні стратегії для навчання та залучення людей з обмеженими 

можливостями до цифрової зайнятості. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку можуть бути 

методичні підходи до оцінювання економічного ефекту від процесу цифровізації 

різних галузей економіки в Україні. 

Conclusions. The influence of modern digital technologies significantly changes the 

state of the labor market and the demand for certain specialists, the conditions of organizing 

the remote employment. The wages and social security are transformed and become 

individualized. Employees' dependence on employers is decreasing, their work is shifting 

into the digital space, which requires constant acquiring of new knowledge and skills in 

working with modern technologies. It should be noted that in the near future Ukraine should 

focus on:  

- transferring of jobs of state (municipal) employees and workers into digital 

format; 

- understanding and preparation of relevant initiatives (including legislative ones) 

to stimulate the transition to digital format of Ukrainian business and professional 

environments; 

- to promote training in the field of digital skills, retraining and advanced training 

of the employed population; 

- creating guarantees at the legislative level for digitally employed workers;  

- developing a strategy for educating and engaging people with disabilities in 

digital employment. 
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Prospects for further research in this area can be the methodological approaches to 

assessing the economic effect of the process of digitization of various sectors of the 

economy in Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗВО 

ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ) 
 

Олена Долгальова; Катерина Бутко 
 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 

Краматорськ, Україна 
 
Резюме. Актуальність теми цього дослідження зумовлена забезпеченням 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти (ЗВО) на ринку освітніх послуг, неспроможністю 

закладів вищої освіти забезпечити покращення позитивного іміджу в сучасних умовах конкурентної 

боротьби. Розкрито сутність поняття «імідж закладу вищої освіти» та визначено його 

особливості й фактори впливу на конкурентні переваги закладу вищої освіти на ринку 

освітніх послуг. Розглянуто інструменти впливу іміджу на споживачів освітніх послуг. 

Проаналізовано, як імідж ЗВО впливає на рейтинг серед інших закладів вищої освіти. 

Сформовано основні фактори впливу на розвиток іміджу ЗВО та запропоновано заходи 

щодо формування конкурентної переваги на ринку освітніх послуг окремими структурними 

підрозділами навчального закладу. Запропоновані рекомендації щодо покращення іміджу в 

умовах конкурентної боротьби між навчальними закладами на ринку освіти. Визначено 

основні аспекти іміджу ЗВО як суб’єкта освітніх послуг, роботодавця та основної одиниці 

регіонального розвитку освіти, які посилюють його конкурентоспроможність серед схожих 

суб’єктів освітнього ринку. Важливим фактором конкурентоспроможного ЗВО є ознака 

формування позитивного іміджу і бездоганної ділової репутації. Головною метою статті є 

визначення теоретичних засад і пошуки та шляхи практичного вдосконалення позитивного 

іміджу, виявлення чинників, які сприяють формуванню та покращенню іміджу навчального 

закладу. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні важливості та потрібності 

формування позитивного іміджу та у визначенні етапів маркетингової стратегії щодо 

формування іміджу. Розглянуто цільову аудиторію – школярі, їх батьки, інші абітурієнти – 

безпосередньо зацікавлена в отриманні вищої освіти спільнота та як саме імідж закладу 

впливає на вибір абітурієнтом свого місця здобуття вищої освіти. Проаналізовано імідж 

закладу-переселенця Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. 

Краматорськ), визначено основні проблеми, що стають перепоною на шляху розвитку 

позитивного іміджу. 

Ключові слова: імідж, заклад вищої освіти, вища освіта, сучасний ЗВО, 

конкурентоспроможність ЗВО, формування іміджу, фактори конкурентоспроможності, навчальний 

заклад, позитивний імідж, ринок освітніх послуг. 
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FORMATION OF THE IMAGE OF HEI AS A FACTOR OF 

COMPETITIVENESS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT (ON THE 

EXAMPLE OF DONBAS NATIONAL ACADEMY OF CIVIL 

ENGINEERING AND ARCHITECTURE) 
 

Olena Dolgalova; Kateryna Butko 
  

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, 

Kramatorsk, Ukraine 
 
Summary. The importance of investigated topic is provided by the competitiveness of higher education 

institutions in the market of educational services, the inability of higher education institutions to ensure the 

improvement of positive image in today's competitive environment. The essence of the concept of «higher education 

institution image» is revealed and its features and factors influencing the competitive advantages of the higher 

education institution in the market of educational services are identified. The tools of image influence on 

consumers of educational services are considered. It is analyzed how the image of HEI affects the ranking among 

other institutions of higher education. The main factors influencing the development of the image of the HEI are 

formed and measures to form a competitive advantage in the market of educational services by certain structural 

units of the educational institution are proposed. Recommendations for improving the image in the conditions of 

competition between educational institutions in the education market are proposed. The main aspects of the HEI 

image as a subject of educational services, employer and the main unit of regional development of education, 

which strengthen its competitiveness among similar subjects of the educational market, are identified. An 

important factor of competitive HEI is a sign of the formation of positive image and perfect business reputation. 

The main objective of the paper is to determine the theoretical foundations and search and ways of practical 

improvement of positive image, to identify the factors which contribute to the formation and improvement of the 

educational institution image. The scientific novelty of the paper is to substantiate the importance and need for 

the formation of positive image and to determine the stages of marketing strategy for image formation. The target 

audience – students, their parents, other entrants – directly interested in obtaining higher education community 

and how the image of the institution affects the entrant's choice of their place of higher education are considered 

in this paper. The image of the transferred institution Donbas National Academy of Civil Engineering and 

Architecture (Kramatorsk) is analyzed, the main problems that become an obstacle to the development of positive 

image are determined. 

Key words: image, institution of higher education, higher education, modern institution of higher 

education, competitiveness of higher education institution, image formation, factors of competitiveness, 

educational institution, positive image, market of educational services. 
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Постановка проблеми. На сьогодні залишається недослідженим аспект 

формування іміджу закладу вищої освіти, є актуальними такі питання, як аналіз його 

змісту та ефективність функціонування задля підвищення конкуренції на ринку освітніх 

послуг. Заснування стратегії покращення іміджу позитивно посприяє просуванню 

закладу в рейтингу, що засвідчує високий рівень розвитку освіти, надання якісних знань 

випускникам закладів. Тому виникає необхідність детального дослідження цієї теми, 

ґрунтування питання «імідж ЗВО», його трансформація з часом і процес розвитку в 

закладах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням в області цього питання 

та висвітленню окремих аспектів формування іміджу ЗВО як чинника підвищення 

конкурентоспроможності приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як О. В. Апостол, 

О. В. Сорока, М. С. Кривцова, Я. Ю. Цимбаленко, С. І. Коваль, Т. М. Біда, 

М. О. Зацерківна, Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, Т. А. Сулим та інші. 
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В економічній літературі аналізу феномену поняття «імідж» достатню увагу 

приділили К. В. Єргідзей, О. О. Єргідзей, А. С. Зборчий, Н. В. та інші. Але проблемою 

сьогодення залишається недостатньо розкрита тема впливу іміджу ЗВО на конкурентні 

переваги на ринку освіти. Особливу увагу потрібно приділити вивченню питання щодо 

розроблення методики покращення позитивного іміджу та пошуку шляхів його 

удосконалення. 

На сьогодні неабиякої уваги заслуговує така тематика як формування іміджу 

закладів вищої освіти як чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.  

Мета дослідження – обґрунтування та розроблення ефективного інструментарію 

формування іміджу закладу вищої освіти, що дасть змогу підвищити його 

конкурентоспроможність на вітчизняному та міжнародному освітньому ринках.  

Постановка завдання. Аналіз теоретичних аспектів формування іміджу закладів 

вищої освіти; визначення чинників, що сприяють створенню позитивного іміджу, та 

з’ясування, як саме імідж впливає на конкурентоспроможність закладів вищої освіти на 

ринку сучасних освітніх послуг; співставлення засобів рекламування закладу освіти та 

підвищення її іміджу; розроблення практичних рекомендації щодо покращення 

становлення закладу в рамках конкурентної ситуації освітнього ринку послуг; виявлення 

чинників, що сприяють підняттю рейтингу закладу серед інших ЗВО України та 

зарубіжжя. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою таких методів 

дослідження: теоретичні – осмислення системи створення іміджу закладу вищої освіти, 

систематизація та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду формування 

позитивного закладу задля покращення конкурентних умов; емпіричні – соціальне 

спостереження; аналітичний метод – економічний аналіз, комплексний аналіз закладу. 

Подальший аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків.  

Виклад основного матеріалу. Серед учених усього світу термін «імідж» сприяв 

виникненню багатьох дискусій. У ХХ столітті, приблизно в 60–80 роках, вперше 

з’являється таке поняття, як «імідж» у дослідженнях зарубіжних учених. Таке популярне 

в сьогоденні слово «імідж» було запозичене з англійської мови, що в перекладі означає 

«образ». У словнику іншомовних слів подається визначення слова «імідж» як «штучна 

імітація або подання зовнішньої форми будь-якого об’єкта, особливо особи, в суспільній 

або індивідуальній свідомості засобами масової комунікації і психологічного впливу» 

[1]. У тлумачному словнику імідж трактується як «Рекламний, представницький образ 

кого-небудь (наприклад, громадського діяча), що створюється для населення. Образ 

фірми, організації або товарного знака (бренда), який формується у споживача на 

підставі виняткових і оригінальних, але обов’язково корисних сторін діяльності та 

якостей товарів (послуг) [2]. Тож підсумовуючи характеристики з різних джерел, можна 

виділити, що образ є певним відображенням того або іншого об’єктивного явища; процес 

створення образу може бути активним і цілеспрямованим.  

Цими характеристиками можна описати образ, але образ не є остаточним 

визначенням іміджу. Образ є суб’єктом іміджу, в ролі якого виступає людина, 

організація, угруповання, колектив. Імідж як атрибут закладу освіти має свою специфіку, 

яка полягає в тому, що для досягнення бажаного рівня репутації необхідно неодмінно 

постійно покращувати рівень, а також оцінювати й коригувати його. Для різних груп 

населення імідж формується по-різному, оскільки поведінка цих груп населення 

відносно ЗВО може різнитися. 

Кожен заклад вищої освіти, усвідомлюючи необхідність забезпечення собі певної 

репутації для просування на ринку, формує власний імідж і опікується питанням як саме 

його створити. У споживачів освітніх послуг повинно створюватись уявлення про заклад 

як про ідеальний постачальник послуг в порівнянні з конкурентами. При формуванні 

образу закладу необхідно застосовувати комплексний підхід. Продуманий образ впливає 
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на успішне просування й фіксування на ринку освітніх послуг та охоплення нових ланок. 

Унікальний імідж свідчить про діловий підхід, комунікативні здібності, інноваційні 

рішення працівників освіти, які безпосередньо зацікавлені в підвищенні рівня закладу 

освіти. 

Беручи до уваги досвід фахівців, можна вважати, що позитивний імідж 

складається з таких показників:  

- чесність і відкритість; 

- порядність у взаємозв’язках із закладами-партнерами; 

- будування нових стосунків із закордонними закладами, активна участь у 

міжнародній роботі; 

- висока культура обслуговування; 

- антикорупційна політика; 

- участь ЗВО у різноманітних соціальних та екологічних заходах; 

- залучення здобувачів вищої освіти до участі в конференціях; 

- можливість дуальної освіти, участь у грантах. 

Імідж навчального закладу складається також із таких критеріїв: регіональне 

розташування, географічне розташування, матеріально-технічна база. Імідж освітньої 

послуги, що надається закладами вищої освіти, включає поточну освіту, плату за 

навчання, права та пільги. Імідж колективу включає викладацькі курси, підручники та 

публікації, винаходи та патенти викладачів. 

Одним із найважливіших факторів формування позитивного іміджу закладу 

вищої освіти є імідж професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти. 

Уміння ЗВО виконувати та формувати освітній продукт і асортимент освітніх 

спеціальностей стійко закріплює заклад на конкурентному ринку. 

Імідж ЗВО – це не тільки позитивна репутація, це безперервний матеріальний 

вклад у розвиток, це стабільний розвиток матеріально-технічної бази, покращення умов 

навчання, розвиток міжнародного соціального партнерства [3]. 

Правильно сформований позитивний імідж здатен знизити вплив конкурентів. 

Створення іміджу починається з визначення індивідуальності закладу освіти, соціальної 

значущості й статусу державної установи. 

Сучасні структури спрямовують свою діяльність на розвиток маркетингу, аналіз 

конкурентів, пошук партнерів, розроблення стратегічних планів. Тож очевидно, що 

репутація є важливим інструментом конкурентоспроможності. 

З появою нових закладів вищої освіти за різними напрямками у абітурієнтів 

розширився спектр вибору закладу для отримання вищої освіти. В цих умовах навчальні 

заклади впроваджують нецінові і цінові форми конкуренції. Значна роль відводиться 

іміджу як неціновій формі конкуренції.  

Незважаючи на відсутність єдиного визначення та розуміння сенсу цього поняття, 

можна виділити основне його значення, що конкурентоспроможність є основним 

показником індивідуального оцінювання діяльності ЗВО, відображає певний ступінь 

успішності в більш широкому порівнянні із іншими закладами України та зарубіжжя. З 

цих причин підвищення конкурентоспроможності освітніх закладів є одним з головних 

пріоритетів економічної політики. Заклади освіти стежать за своїми позиціями в 

порівняльних рейтингах українських закладів.  

Стратегія управління власним іміджем для будь-якого закладу освіти це 

безперервний і багатозадачний процес, що складається з конкретних етапів, які 

включають визначення цільової аудиторії, відбір реципієнтів зі створення іміджу, 

визначення відповідальних осіб організації за виконання конкретних завдань, 

моніторинг та оцінювання діяльності, кризовий менеджмент. 
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Підготовка стратегії шляхів удосконалення іміджу складається з багатьох 

аспектів: сучасний імідж закладу освіти в оточенні інших закладів; який бажаний і 

оптимальний імідж повинен створити заклад, щоб відповідати потребам споживачів; 

якими засобами заклад освіти може впроваджувати заплановану стратегію розвитку 

іміджу. Формування власного іміджу університету відбувається на державному рівні з 

використанням інтегрованих засобів спілкування. Це означає, що університет може 

впливати на свій імідж у навколишньому середовищі шляхом переналаштування та 

моделювання себе, а також умілим спілкуванням з навколишнім середовищем за 

допомогою всіх комунікаційних підсистем. Важливою сферою створення іміджу є 

атрибути, якими він володіє, тобто його фірмовий стиль [4]. 

Формування позитивного іміджу ЗВО є складним і необмеженим процесом життя 

будь-якого державного закладу вищої освіти. А формування саме позитивного іміджу 

значно впливає на репутацію, а як наслідок, і на діяльність організації. Такий імідж є 

необхідною умовою для досягнення стратегічних цілей та довготермінового успіху на 

ринку. Формування позитивного іміджу – це ретельний і поетапний процес побудови 

різноманітних підходів до покращення становища закладу в рейтингу. ЗВО, який плідно 

працює над формуванням відносин із громадськістю, свідомо формує позитивний імідж 

організації. Позитивний імідж – це той, шо підвищить комерційну конкуренто- 

спроможність на ринку. При цьому працівники ЗВО повинні відповідати корпоративній 

філософії й етиці спілкування та ведення переговорів. На перевагу господарському 

управлінню стає співпраця й партнерство, система довіри і узгоджених дій. У сучасних 

корпораціях побудова іміджу формується на триманні колективу в команді. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури від часів переміщення 

з міста Макіївка до Краматорська не стоїть на місці у розвитку свого іміджу. Основними 

цілями формування іміджу ДонНАБА є: формування іміджу освітнього процесу, 

формування іміджу в частині науково-дослідної та експертної діяльності, формування 

іміджу в частині кадрового потенціалу та контингенту студентів.  

На формування позитивного іміджу ДонНАБА безпосередньо чинять вплив 

багато засобів, основні з яких – це дизайн закладу як зовні, так і зсередини, 

психологічний аспект, реклама та зв’язки з громадськістю, активне спілкування зі ЗМІ, 

робота PR-фахівців, які формують імідж в очах споживача в соціальній сфері та бізнес 

товаристві. 

Втративши значну кількість контингенту, належну матеріально-технічну, 

інформаційну, навчально-методичну базу, заклад зберіг відданих йому та Україні 

викладачів і здобувачів вищої освіти. За роки перебування на іншій території завдяки 

ентузіазму професорсько-викладацького складу та його командній роботі заклад 

відновив свою діяльність, лідерські позиції; наново збудував та продовжує покращувати 

внутрішній і зовнішній імідж. 

Здобувачі вищої освіти ДонНАБА займають активну життєву позицію. 

Студентське самоврядування тільки починає набирати обертів у своєму розвитку. Його 

головним завданням є підвищення й удосконалення виховної та наукової роботи, 

трудового виховання, організації та участі студентів у художній самодіяльності, 

організації дозвілля, співробітництва зі здобувачами вищої освіти інших ЗВО і 

молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-організатора. 

Поряд з цим у практиці роботи органів студентського самоврядування в 

ДонНАБА є захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, забезпечення виконання 

ними своїх обов’язків, сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, клубів, 

ініціювання і втілення в життя заходів для створення позитивного іміджу ДонНАБА. 
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Проблема пошуку вакантних робочих місць і престижної роботи з можливістю 

кар’єрного зростання у Краматорську вимагає від студентів пошуку кращого життя в 

інших містах України та за кордоном.  

ДонНАБА ж всупереч закріпленими за Краматорськом ярликами бідного і 

неперспективного міста готує кадри, в яких є потреба, особливо для Краматорська. 

ДонНАБА для міста приносить значний прибуток та забезпечує місто робочими місцями. 

Працюючи над зміною іміджу міста, Академія підвищує свій розвиток і формує власний 

стійкий імідж. 

Формування іміджу – процес тривалий та багатоаспектний. На нього впливає 

безліч факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Упровадження рекомендації 

щодо розроблення іміджу в роботі окремих структурних підрозділів (факультетів, 

кафедр, центрів, курсів підвищення кваліфікації), використовуючи при просуванні 

окремих освітніх продуктів і вибудовуванні відносин із певними цільовими 

аудиторіями (таблиця 1). 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби усім закладам вищої освіти і 

(ДонНАБА в цьому не виняток) слід зосереджувати свої сили на досягнення 

індивідуальності, виходячи із наявних переваг закладу, специфіки діяльності [5]. 

 
Таблиця 1. Поради щодо формування іміджу ЗВО з метою покращення 

конкурентної переваги на ринку освітніх послуг 

 

Table 1. Advice on forming the image of HEI in order to improve the competitive  

n the market of educational services 

 

Складові загального іміджу ЗВО Поради щодо вдосконалення іміджу 

Імідж освітнього процесу - Забезпечення навчання технічною базою (наявність 

оснащеного комп’ютерного обладнання, якісний Інтернет); 

- діджиталізація освітнього процесу;  

- пристосування до нових умов праці, підтримання на 

достатньому та високому рівнях навчання, підготовка 

студентів-випускників до захисту кваліфікаційних робіт у 

будь-яких умовах 

Імідж науково-дослідної діяльності - Наявність матеріально-технічної бази, лабораторій для 

проведення практичної діяльності свідчить про загальний 

розвиток ЗВО; 

- підвищення індексу цитування викладачів у провідних 

ЗВО України та світу (публікації у фахових виданнях) 

Кадрове забезпечення, якісні та кількісні 

показники контингенту здобувачів 

вищої освіти 

- Пошук «молодих кадрів», залучення молодих освітян до 

викладацької діяльності; 

- залучення до роботи або стажування іноземних 

викладачів/здобувачів освіти. Впровадження програм 

обміну викладачів/здобувачів освіти; 

- пошук викладачів, які мають наукові ступені докторів 

філософії, професорів тощо. 

Профорієнтаційна діяльність - Якомога більша інформованість абітурієнтів, їх друзів та 

батьків про заклад; 

- якість знань абітурієнтів, що впливає на результати ЗНО 

(Підготовчі курси до ЗНО для вступників, організація 

гуртків, конкурсів, олімпіад); 

- гарантія працевлаштування після отримання освіти у ЗВО 

(забезпечення працевлаштування випускників в Україні та 

за кордоном, можливість стажування та отримання 

післядипломної освіти за кордоном 

Джерело: складено автором. 
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В даний час варто сказати швидше про комунікаційний, соціальний та 

довготерміновий (не менше 2–3 років) репутаційний ефект від упровадження, оскільки 

зазначені методи, відповідно до рекомендацій освітній заклад аналізує елементи свого 

іміджу та фактори привабливості, застосовує підходи в ході прийомної кампанії та 

спілкування з абітурієнтами, батьками. У  процесі взаємодії зі здобувачами вищої освіти 

(наприклад, збір зворотного зв’язку, клієнтоорієнтовані підходи), просування в 

Інтернеті, зокрема у соціальних мережах, при розробленні змісту нових курсів та 

дисциплін тощо. Ефективність вжитих заходів сприяє насамперед поліпшенню якісних 

показників діяльності ЗВО. Рекомендації впливають на скорочення комунікаційних і 

соціальних витрат. 

Висновки. Робота з іміджем і репутацією для керівництва будь-якого закладу 

вищої освіти – це кропітка праця перш за все над собою, над визначенням багатьох 

процесів діяльності, оцінювання рівня конкурентної переваги над іншими структурними 

одиницями, які надають ті ж самі послуги. Сучасний заклад вищої освіти повинен мати 

на меті постійно функціонувати й поліпшувати свої навички у мінливому середовищі, 

динамічно пристосовуватися до змін. Сьогодні навчальним закладам слід розуміти, 

наскільки формування іміджу впливає на позиціонування ЗВО на ринку освітніх послуг. 

Критеріями успішності формування сприятливого іміджу ЗВО виступають низка 

факторів, що об’єднуючись складають характеристику закладу, образ, репутацію на 

ринку. Зміст іміджу може бути мінливим, виходячи із потреб цільової аудиторії, але в 

будь-якому випадку заклад освіти повинен надавати впевненості здобувачам вищої 

освіти у тому, що вони здійснили правильний вибір, обравши конкретний заклад освіти. 

Здобувач вищої освіти, майбутній фахівець, повинен бути впевнений, що, отримуючи 

диплом, він неодмінно знайде йому пристосування, буде мати можливість кар’єрного 

зростання працюючи за спеціальністю. 

Результати наукового пошуку дозволяють констатувати актуальність проблеми 

іміджу закладів вищої освіти. Специфіка формування іміджу українського ЗВО 

виражається реалізацією деяких етапів формування іміджевої стратегії, основним 

завдання якої є визначення представників цільової аудиторії; з’ясування попиту 

аудиторії з використанням методів діагностики, анкетування, спостереження; виявлення 

позитивних і негативних факторів формування іміджу та шляхи реалізації покращення 

позицій ЗВО у формуванні іміджу. 

Conclusions. The work with the image and reputation for the managers of any higher 

education institution – is painstaking work firs of all for oneself, for the definition of many 

processes, assessment of the level of competitive advantage over other structural units that 

provide the same services. Modern higher education institution should aim at constant 

functioning and improvement of its skills in the changing environment, dynamic adaptation to 

changes. At present, educational institutions should understand how the image formation affects 

the HEI positioning in the market of educational services. The criteria for the successful 

formation of favorable HEI image are a number of factors that are combined in order to 

characterize the institution, image, reputation in the market. The content of the image can be 

variable, based on the needs of the target audience, but in any case, the educational institution 

should provide its students confidence that they have made the right choice by choosing a 

particular educational institution. The student, a future specialist, must be sure that getting 

diploma, he will definitely find a job, will have the opportunity for career growth working in 

the specialty. 

The results of scientific research make it possible to confirm the importance of the 

problem of higher education institution image. The specifics of the formation of Ukrainian HEI 

image is expressed by the implementation of some stages of the formation of image strategy, 

the main task of which is to determine the representatives of the target audience; finding out 
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the demand of the audience using the methods of diagnostics, questionnaires, observation; 

identification of positive and negative factors of image formation and ways to improve the HEI 

position in image formation. 
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Резюме. Визначено провідне місце сфери гостинності в економічному розвитку країни, зокрема 

готельного бізнесу. Актуалізовано важливу роль малих підприємств регіонального рівня в інноваційному 

розвитку та урізноманітненні готельно-туристичних послуг. У сучасних економічних реаліях у складних 

умовах пандемії та невизначеності є необхідність у креативності й інноваційності. Сфера гостинності 

змушена шукати нові шляхи підвищення привабливості й доступності своїх послуг. На підставі 

проведеного аналізу інноваційної діяльності й експертних оцінок, автори наголошуються на сталій 

динаміці в розвитку підприємств сфери готельного бізнесу та підтверджують той факт, що ринок 

туристичної індустрії залежить від зовнішніх факторів впливу – тенденції стилю, новації та 

популяризації результатів НТП, настрою резидентів і туристів, спрямованості національної політики. 

Проаналізовано проблематику інноваційності у сфері гостинності та розкрито її основні складові. 

Досліджено стратегію розвитку туристичної діяльності, окремих готельних господарств Чернівецької 

агломерації, визначено лідерів щодо впровадження інновацій та охарактеризовано їх конкурентні 

переваги. На ринку гостинності Чернівецької агломерації більшість підприємств функціонують за 

традиційним захисним типом інноваційного сприйняття, при цьому найоптимальнішою слід вважати 

належність до «імітаційної» стратегії (вслід за лідерами). В Чернівцях дану стратегію застосовують 

підприємства, які прагнуть до вдосконалення та ретельно слідкують за новинками в сфері НТП. Автори 

зробили висновок, що, розвиваючись інноваційним шляхом, суб’єкт господарювання вдосконалює механізм 

функціонування підприємства, систему матеріально-технічного забезпечення, оптимізовує структуру 

та спектр надання послуг, адаптуючи їх до змін ситуації на ринку. Одночасно з цим відбувається 

перебудова організаційних структур управління, набувають досвіду робітники, фахівці й керівники, 

налагоджується система зв‘язків з партнерами, створюється і зміцнюється імідж, тобто зростає 

інноваційний потенціал підприємства. 

Ключові слова: готельний бізнес, готельні послуги, розвиток підприємництва, інноваційна 

діяльність, нововведення, інноваційний потенціал. 
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Summary. It is determined in this paper that hospitality sector plays an essential role in economic 

development of the country, in particular, in the hotel business. Small regional companies still play an important 

role in innovational development and variety of hotel/tourism services. The present-day economic reality in 
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difficult conditions of pandemic and uncertainty requires creativity and innovation. The hospitality sector is forced 

to look for new ways of raising attractiveness and accessibility of its services. Based on the analysis of innovational 

activity and expert reports, the authors emphasize the stable dynamics in the development of hotel business and 

conclude that the market of tourism industry depends on the following influence external factors such as style 

trends, novations and popularization of the scientific-technological progress results, residents and tourists’ 

attitude, and national policy focus. The problem of innovation in the hospitality sector is analyzed and s its major 

components are revealed in this paper. The strategy of development of tourism activity of some hotels in Chernivtsi 

agglomeration is investigated, leaders in introduction of innovations are defined, their competitive advantages 

are characterized. The majority of companies in the hospitality market of Chernivtsi are functioning according to 

the traditionally defensive type of innovative perception, and basically manifest the most optimal «imitation» 

strategy (following the market leaders). In Chernivtsi, such strategy is applied by those companies who look for 

improvement and pay close attention to novelties in the sphere of scientific-technological progress. The authors 

conclude that following the innovative way of development the company improves its own mechanism of 

functioning and the system of material support, optimizes the structure and the spectrum of services adjusting them 

to changes of situation in the market. At the same time, organizational structures of company management are 

rebuilt, the company employees, specialists and managers gain new experience, partnership links are established, 

company image is created and strengthened, that is, the company raises its innovational potential. 

Key words: hotel business, hotel services, development of entrepreneurship, innovational activity, current 

developments, innovational potential. 
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Постановка проблеми. Індустрія туризму поєднала в собі низку елементів, які 

мають на меті зробити подорожі комфортними та корисними. Одним з них є функціо- 

нування засобів розміщення, пріоритетної складовою яких є комфортні умови та 

комплекс різноманітних, а іноді й унікальних готельних послуг. Зважаючи на жорсткі 

умови конкуренції, готельним підприємствам необхідно застосовувати нововедення в 

обслуговування та надавати гостям абсолютно нові та неочікувані для них послуги, тобто 

впроваджувати інноваційну політику та дотримувати відповідної стратегії розвитку.  

Бізнес у сфері гостинності змушений шукати нові шляхи підвищення 

привабливості й доступності своїх послуг. Політика інноваційності зосереджена на 

чотирьох напрямах: ресурсному, маркетинговому, продуктовому та організаційному. 

Недооцінювання інноваційного управління та формування стратегії розвитку готель- 

ними підприємствами України призвело до зниження рівня їх конкурентоспроможності, 

порушення принципів і методів управління, зниження якості готельних послуг. Інновації 

виступають в якості стимулу для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу 

підприємствам не тільки займати лідируючі становища у своїх ринкових сегментах, але 

й відповідати світовим стандартам готельного обслуговування [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інноваційності у сфері 

гостинності відображена у низці сучасних публікацій О. Шаповалова, М. Пересічного, 

А. Магалецького, Р. Лозинського та ін. Проблеми розвитку туристичної діяльності, 

зокрема готельного господарства, досліджували Г. Круль, І. Бочан, Д. Яровий, 

С. Клубчук, О. Мартин, Н. Каипов та ін. Проте в економічній літературі недостатньо 

уваги приділено аналізу готельного господарства як однієї з галузей туристичної 

діяльності та шляхам підвищення конкурен тоспроможності вітчизняного готельного 

продукту. Різні аспекти проблеми інноватики відображені в численних публікаціях як 

вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Серед зарубіжних науковців цю проблему 

розробляли Й. Шумпетер, Г. Менш, Б. Твіс, К. Фрімен, Р. Фостер, А. Кляйнкнехт, 

Е. Менсфілд, Р. Уотерман, А. Анчишкіна, С. Ільєнкова, А. Пригожин та інші. В Україні 

питаннями інноваційного розвитку як на рівні підприємств, так і економіки в цілому 

займалися Л. Журавльова, Л. Саненка, Ю. Бажал, В. Василенко, В. Геєць, В. Гріньов, 

С. Ілляшенко, Н. Краснокутська, І. Павленко, Л. Федулова та інші. 
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Метою дослідження є аналіз інноваційної діяльності готельних господарств 

Чернівецької області, обґрунтування стратегій їх розвитку та позиціонування на ринку 

сфер послуг гостинності. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 

завдання: розкрити сутність інноваційної діяльності; охарактеризувати інноваційність 

стратегій розвитку, визначити лідерів щодо впровадження інновацій та 

охарактеризувати їх конкурентні переваги. 

Для вирішення поставлених завдань використано методи: аналіз, синтез, 

узагальнення, індукція, аналогія, моделювання, системний підхід.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок туристичної індустрії та 

обслуговування щодня залежить від зовнішніх факторів впливу, таких, як: тенденції 

стилю, новації та популяризація результатів НТП, настрої резидентів і туристів, 

спрямованість національної політики. Враховуючи особливості національної економіки та 

ступінь розвитку туристичного сектора, зокрема сфери гостинності, суб’єкти господарю- 

вання повинні бути готовими сприймати інноваційні впровадження та досвід світових 

лідерів. Стоїть завдання швидкого аналізу інформації та залучення технологій, які на даному 

етапі створюватимуть конкурентоспроможні умови згідно з тенденціями обраного ринку.  

Найпоширенішою в Україні стратегією в сфері інноваційної політики 

підприємства вважається «захисна». Цей тип стратегії не передбачає значних 

технологічних змін, тому він лише умовно належить до інноваційного. Якщо 

підприємство на підставі ретельного аналізу ринкової ситуації та становища конкурентів 

цілком впевнене у сталості ринку та споживчих перевагах своєї продукції, воно може 

свідомо дотримуватися традиційної стратегії. Водночас, ця стратегія передбачає 

вдосконалення форм обслуговування традиційної продукції, тому їй також притаманні 

риси інноваційної поведінки. Незважаючи на традиційність задоволення попиту, форма 

і якість такої продукції постійно вдосконалюються [2].  

На ринку гостинності Чернівецької агломерації більшість підприємств функціо- 

нують за традиційним, захисним типом інноваційного сприйняття. Переважно такою 

стратегією користуються підприємства, перебування яких на ринку понад 10–15 років. 

Такої стратегії дотримується більшість організацій, що функціонують ще з 90-х. Це 

підприємства, які вчасно не зреагували на інтенсивний перехід до ринкової економіки та 

різкий розвиток НТП. Прикладами таких підприємств в місті Чернівці є готелі «Турист», 

«Київ» і т.д. Також готельно-ресторанні розважальні комплекси «Сонячна долина», 

«Шале», «Мигово». 

Відносно нові підприємства, створення яких відбулося з 2000 до 2010 років теж, 

у більшості, дотримуються такого інноваційного розвитку. Це зумовлено тим, що ними 

були зайняті вільні ніші на ринку, із запозиченням іноземних складових ведення 

готельного бізнесу. Зокрема, впроваджувались ідеї, які вже набули стійкого розвитку 

закордоном та не втратили своєї актуальності. В Чернівцях до таких суб’єктів варто 

віднести готелі «Магнат Люкс», «Магнат», «Кайзер», «Кнаус», «Корал», «Андінна», 

«Барон Гартенберг» і т.д. 

Захисна стратегія інноваційного розвитку спрямована на зниження надмірного 

ризику. Суб’єкти сфери гостинності прагнуть рухатися на крок позаду від «піонерів» і 

впроваджують новацію тільки впевнившись у її безпечності та результативності Головним 

принципом такої стратегії є – оптимізація співвідношення «витрати–випуск» у процесі 

господарювання. Чітке дотримання такого принципу характерне для: «Арбат», «Буковина», 

«Голд Георг Палац», «Георг Палац», «Маgnat Central SPA» і т.д. 

Провівши аналіз тенденцій на ринку гостинності, найоптимальнішою слід 

вважати належність до «імітаційної» стратегії (услід за лідерами). Дана стратегія 

використовується фірмами, які не є піонерами у випуску на ринок тих або інших 
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нововведень, але долучилися до їх виробництва, придбавши у фірми-піонера певні 

права – ліцензії та сертифікати. Враховуючи особливості національного нормативно-

правового забезпечення «імітація» відбувається «піратським» способом. При цьому 

фірма-імітатор не лише копіює основні споживчі властивості нововведень, а й досягає у 

певних переваг. Такими перевагами можуть бути зниження вартості завдяки залученню 

дешевої робочої сили чи місцевих ресурсів, використання вже наявних виробничих 

потужностей у новому призначенні тощо. Має суттєве значення і здатність працівників 

фірми вдало зімітувати новинку. Але якщо імітаційна стратегія здійснюється з 

дотриманням прав щодо інтелектуальної власності фірми-лідера й забезпечується при 

цьому вдале поєднання чужої технології з перевагами власних ресурсів, то така стратегія 

може бути досить корисною для фірми-імітатора [3]. В Чернівцях дану стратегію 

застосовують підприємства, які прагнуть до вдосконалення та ретельно слідкують за 

новинками в сфері НТП. Це є, в більшості, нові підприємства (до 5 років існування): 

«Rivoli City Club», «Allure Inn», хостел «Yard», хостел «Square». 

Визнаними лідерами серед суб’єктів сфери гостинності Чернівецької агломерації 

є «Rivoli City Club» «Буковина», «Allure Inn», «Magnat Central SPA». Аналіз їх 

інноваційної діяльності та конкурентні переваги визначалися за критеріями однакового 

виду діяльності, позиціонуванні на ринку, кваліфікованості надання послуг. 

Характеристика визначених суб’єктів здійснюється на основі зовнішньої інформації та є 

узагальненою. Аналіз розроблений на базі актуальної та достовірної інформації з 

джерела booking.com, власних сайтів підприємств та особистих спостережень. 

 
Таблиця 1. Відомості про інноваційність та конкурентоспроможність 

Information about innovation and competitiveness [4, 5, 6,7] 

 

«Rivoli City Club» «Allure Inn» «Magnat Central SPA» «Буковина» 

1 2 3 4 

Якісний SMM Facebook, 

Instagram, високий 

рівень копірайтингу 

Якісний SMM Instagram, 

якісний рівень 

копірайтингу 

Низький рівень розвитку 

SMM, наявність 

сторінки Facebook, 

Instagram, низький 

рівень копірайтингу 

Низький рівень розвитку 

SMM, наявність 

сторінки Facebook, 

Instagram, якісний рівень 

копірайтингу 

Наявність у передових 

системах онлайн-

бронювання: 

booking.com, agoda.com, 

uahotels.com, 

makemytrip.com, 

tripadvisor.com, 

tophotels.com і 

hotels24.com, 

gohotels.com.ua і т.д. 

Наявність у передових 

системах онлайн-

бронювання: 

booking.com, agoda.com, 

uahotels.com, 

makemytrip.com, 

tripadvisor.com, 

tophotels.com і т.д. 

Наявність у 6 передових 

системах онлайн-

бронювання: 

booking.com, agoda.com, 

hotels24.com, 

tripadvisor.com, 

igotoworld.com, 

a-hotels.ua 

Наявність у 4 передових 

системах онлайн-

бронювання: 

booking.com, agoda.com, 

hotels24.com, 

gohotels.com.ua 

Наявність власного 

сайту та власної системи 

онлайн-бронювання 

Наявність власного 

сайту та власної системи 

онлайн-бронювання 

Наявність власного 

сайту, низький рівень 

оформлення та 

інформації 

Наявність власного 

сайту та власної системи 

онлайн-бронювання 

Високий рейтинг серед 

споживачів 

Високий рейтинг серед 

споживачів 

Середній рейтинг серед 

споживачів 

Середній рейтинг серед 

споживачів 

Високий рівень 

кваліфікованості 

надання послуг, 

переслідування 

міжнародних стандартів 

якості 

Високий рівень 

кваліфікованості 

надання послуг, 

переслідування 

міжнародних стандартів 

якості 

Середній рівень 

кваліфікованості 

надання послуг, 

переслідування 

міжнародних стандартів 

з елементами 

традиційних для мережі 

Середній рівень 

кваліфікованості 

надання послуг, 

переслідування 

традиційних для готелю 

стандартів 
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Закінчення таблиці 1 
 

Середня цінова політика Висока цінова політика Середня цінова політика 

Наявність номерів 

середньої та високої 

цінової політики 

Згідно з відгуками 95% 

гостей їхнє враження від 

цього помешкання 

відповідало або 

перевершувало 

очікування 

Не вказано Не вказано Не вказано 

Оцінка споживачів 

9,3 з 10 

Оцінка споживачів 

9,4 з 10 

Оцінка споживачів 

8,7 з 10 

Оцінка споживачів 

8,4 з 10 

4 типи номерів (категорії 

напівлюкс, студіо, 

сімейний, стандарт) 

4 типи номерів (категорії 

люкс, напівлюкс, 

стандартний, сімейний) 

6 типів номерів ( 

категорії VIP, еліт 

комфорт, люкс, комфорт 

дабл, еліт одномісний, 

економ одномісний) 

3 типи номерів ( 

категорії люкс, великий 

двомісний, двомісний) 

Сніданок включений у 

вартість номера 

Сніданок включений у 

вартість номера 

Сніданок за додаткову 

плату 

Сніданок за додаткову 

плату 

Найнижча оцінка за 

критерієм розташування 

(9,3 з 10) 

Найнижча оцінка за 

критерієм 

співвідношення 

ціна/якість (9,0 з 10) 

Найнижча оцінка за 

критерієм 

співвідношення 

ціна/якість (8,3 з 10) 

Найнижча оцінка за 

критерієм 

співвідношення 

ціна/якість (8,1 з 10) 

Розташування за містом 
Розташування в центрі 

міста 

Розташування в центрі 

міста 

Розташування в центрі 

міста 

Наявність власного 

паркінгу 

Відсутність власного 

паркінгу 

Наявність віддаленого 

від готелю паркінгу за 

додаткову плату 

Наявність власного 

паркінгу 

Наявність італійської 

піцерії «Dal Forno» на 

території готелю та 

lounge-тераси «Time to 

smoke» з високим 

рейтингом серед 

місцевих і туристів 

Наявність ресторану та 

кафе «Allure Inn Grill» з 

середнім рейтингом 

серед місцевих і туристів 

Відсутність закладу 

харчування; наявність 

кінотеатру «Red Cinema» 

з високим рейтингом 

серед місцевих і 

туристів, наявність 

школи акторської 

майстерності 

Наявність ресторану 

«Чернівці» з середнім 

рейтингом серед 

місцевих і туристів 

Наявність сучасної 

конференц-зали з 

сучасним обладнанням 

Відсутність 

конференц-зали 

Наявність конференц-

зали з сучасним 

обладнанням 

Наявність 

конференц-зали 

Особливі додаткові 

послуги: 

фотосесії, трансфер за 

попереднім замовленням 

Особливі додаткові 

послуги: трансфер за 

попереднім 

замовленням, масаж, 

фотосесії, подарункові 

сертифікати 

Особливі додаткові 

послуги: кінотеатр 

Особливі додаткові 

послуги: трансфер за 

попереднім 

замовленням, SPA, 

турпослуги 

 

Відповідно до проведеного аналізу за визначеними критеріями одним із лідерів щодо 

впровадження інноваційної політики є готельно-ресторанний комплекс «Allure Inn», 

кредом якого є: «Основною нашою ціллю є створення всіх умов для Вашого комфортного 

проживання. Ми прагнемо, щоб Ваше перебування в готелі залишило тільки яскраві й 

приємні враження». 

За ефективної реалізації усіх основних складових інноваційного потенціалу 

(наукового, виробничо-технологічного, маркетингового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, інформаційного та ін.) «Allure Inn» посилює свої позиції на 

ринку Чернівецької агломерації та за її межами, досягаючи сталого розвитку. В даному 

контексті процес «ефективна реалізація» і є саме певним рівнем інноваційного розвитку 

підприємства. 
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Висновки. На сьогодні інновації в процесі виробництва товарів і послуг є 

обов'язковою умовою розвитку або навіть виживання підприємства в умовах жорсткої 

конкуренції. Інновації в готельному бізнесі приносять додаткові доходи, забезпечують 

конкурентні переваги на ринку, підвищують частку ринку, знижують витрати, 

вдосконалюють процес обслуговування, підвищують ефективність роботи окремих 

підрозділів та готелю в цілому.  

З розвитком НТП та жорскими умовами конкуренції готельні господарства 

регіонального рівня змушені шукати нові шляхи підвищення привабливості й 

доступності своїх послуг. Інновації виступають в якості стимулу для подальшого 

розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати найвищі 

позиції у своїх ринкових сегментах, але й відповідати найвищим світовим стандартам 

готельного обслуговування. 

Conclusions. At present innovations in the process of production of goods and services 

represent are essential for the enterprise’s development or even survival under stiff competition 

conditions. Innovations in the hotel industry generate extra income, provide a competitive 

advantages in the market, raise market share, decrease expenses, improve the service delivery 

process, and increase the efficiency of hotel subdivisions and the hotel itself.  

Scientific progress and stiff competitiveness force regional hotels to look for new ways 

of new ways of increasing the attractiveness and accessibility of their services. Innovations in 

hotel industry serve as stimulus for further development of hotel business, give the companies 

an opportunity not only to occupy the highest positions in their market segments, but also to 

meet the highest world standards of hotel services.  
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ: 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Богдан Кузняк; Вікторія Добрянська; Вікторія Васюта 
 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна 
 

Резюме. Досліджено процес збирання маркетингової інформації на зарубіжних ринках. Актуальність 

теми дослідження зумовлена тенденцією ринків до глобалізації. У нинішній час уже не тільки для крупних, а й 

для середніх підприємств постає проблема виходу на ринки інших країн. Роль маркетингових досліджень 

полягає в оцінюванні маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дає можливість розробити 

ефективні маркетингові програми підприємства. Запорукою якості маркетингових досліджень є отримання 

повної, об’єктивної, релевантної інформації про об’єкт дослідження. Головною проблемою міжнародних 

маркетингових досліджень є важкодоступність інформації, зумовлена географічною віддаленістю ринків та 

необізнаність замовника досліджень у соціокультурних особливостях місцевої аудиторії. До цього додається 

організаційна проблема, пов’язана з труднощами налагоджування взаємодії з потенційними можливими 

місцевими посередниками (агентствами зі збирання маркетингової інформації), зумовлена як географічною 

віддаленістю, так і наявними мовними і культурними відмінностями замовника та виконавця дослідження. 

Особливої гостроти перераховані проблеми набули у період карантинних обмежень. У статті для подолання 

перешкод для збирання інформації на зовнішніх ринках запропоновано використання можливостей мережі 

Інтернет. Основними перевагами маркетингових досліджень з використанням Інтернету є те, що Інтернет-

опитування забезпечують найбільш широкий географічний обхват респондентів у порівнянні з усіма іншими 

методами, відкривають доступ до важкодосяжних респондентів, зручні для формування «цільових» вибірок 

на основі використання соціальних мереж, при Інтернет-опитуваннях відсутні витрати на поштові перекази, 

телефонні перемовини, тиражування анкет і оплату праці «польових» дослідників, що було б дуже дорого для 

досліджень зовнішніх ринків. Пошук респондентів відбувається автоматично. Сучасні користувачі Інтернет, 

об’єднані соціальними мережами, можуть легко обмінюватися контентом між собою, що доє можливість 

аналізувати зміст онлайн-оглядів і розмов, брати участь в онлайн-бесідах з покупцями, що крім анкетування 

дає змогу організовувати спільні онлайн-дискусії або експертне опитування.  

Ключові слова: маркетингові дослідження, Інтернет, соціальні мережі, міжнародні ринки. 
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Summary. The process of collecting marketing information in foreign markets is investigated in this 

paper. The relevance of the investigated problem is due to the tendency of markets to globalize. At present, not 
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only for large but also for medium-sized enterprises there is a problem of entering the markets of other countries. 

The role of marketing research is to assess marketing situation, providing information which make it possible to 

develop effective marketing programs of the enterprise. The key to the quality of marketing research is to obtain 

complete, objective, relevant information about the object of study. The main problem of international marketing 

research is the difficult availability of information due to the geographical remoteness of markets and unawareness 

of the research customer in the socio-cultural characteristics of the local audience. In addition there is the 

organizational problem of difficulties in interacting with potential local intermediaries (marketing information 

agencies) due to both geographical remoteness and the existing linguistic and cultural differences between the 

client and the performer. These problems are especially acute during the period of quarantine restrictions. The 

application of Internet opportunities for the collection of information in foreign markets is proposed for 

overcoming the obstacles. The main advantages of marketing research using Internet is that Internet surveys 

provide the widest geographical coverage of respondents compared to all other methods, open access to hard-to-

reach respondents, convenient for the formation of «targeted» samples based on the use of social networks. In 

Internet surveys there are no expenses for postal transfers, telephone conversations, duplication of questionnaires 

and remuneration of «field» researchers, which would be very expensive for research of foreign markets, the 

respondents search is automatic. Modern Internet users are connected by social networks, can easily share content 

with each other, which make it possible to analyze the content of online reviews and conversations, to participate 

in online conversations with customers, to organize joint online discussions or expert surveys.  

Key words: marketing research, Internet, social networks, international markets. 
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Постановка проблеми. Для сучасних ринків характерна тенденція до глобалізації. 

У нинішній час уже не тільки для крупних, а й для середніх підприємств є актуальною 

проблема виходу на ринки інших країн. Роль маркетингових досліджень полягає в 

оцінюванні маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дає можливість 

розробити ефективні маркетингові програми підприємства. Виникає необхідність у 

маркетинговій інформації щодо споживачів, конкурентів, ринків збуту і т.п.  

Однією з головних проблем маркетингових досліджень на зарубіжних ринках є 

проблема їх інформаційного забезпечення. І залежно від того, якого типу ця інформація, 

якими є джерела інформації, які засоби збирання, передавання, дослідження та 

тлумачення результатів вирішуються питання використання її менеджерами компаній. 

Основною перешкодою щодо отримання інформації є географічна віддаленість 

зовнішніх ринків, а також неможливість розповсюдити досвід фірми з проведення 

маркетингових досліджень вітчизняного ринку, зумовлена правовими та соціокуль- 

турними особливостями інших країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями інформаційного 

забезпечення маркетингових досліджень на зарубіжних ринках займалися Бушкен Дж. 

та Алленбі Г., Годес Д. та Мейзлін Д., Оленскі С., Рубо Дж. та інші.  

Маркетингові дослідження, методи їх проведення та аналіз результатів вивчались 

в роботах Ванг Х. та Бендл Н., Євгеніу Т., Понтлі М. та Тоубі О., Чо Ю. та Фу Дж. та інших. 

Праці науковців присвячені таким проблемам, як вивчення особливостей 

інформаційних систем, дослідження поведінки споживачів, аналізу результатів 

отриманих результатів маркетингових досліджень. Однак питання доступності 

маркетингової інформації, процесу її збирання вивчені недостатньо. 

Метою статті є визначення особливостей процесу збирання маркетингової 

інформації на зовнішніх ринках.  

Постановка завдання. проаналізувати основні проблеми та перешкоди, 

пов’язані з проведенням маркетингових досліджень на зовнішніх ринках та їх 

інформаційним забезпеченням, запропонувати шляхи вирішення проблем та 

обґрунтувати доцільність пропозицій. 

Виклад основного матеріалу. Метою будь-якого міжнародного маркетингового 

дослідження є зменшення ризику від рішень стосовно міжнародної активності фірми. 

Мінімізація ризику досягається на основі використання висновків міжнародного 
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маркетингового дослідження в прийнятті рішень. Під висновками міжнародного 

маркетингового дослідження йдеться про систематизовану інформацію про стан та 

можливі варіанти розвитку об’єкта дослідження [1].  

Будь-яка фірма, що планує вихід на зарубіжні ринки, повинна мати інформацію 

про інших виробників, можливих споживачів його товарів, потенційних посередників, 

які братимуть участь у логістиці чи реалізації продукції на новому ринку, про ціни, стан 

на товарних ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловій сфері, укладені контракти, 

функціонування компаній і фірм, відносини між ними, загальну економічну й політичну 

кон’юнктуру в країні і світі, довготермінові тенденції розвитку економіки, перспективи 

розвитку науки і техніки, про правові умови господарської діяльності та ін.  

Ефективне функціонування підприємств у маркетингових умовах вимагає 

отримання необхідної об’єктивної інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище 

діяльності. Вільний доступ до економічної та соціальної інформації розглядається як один 

з базисних умов ефективного функціонування ринкової економіки. 

Узагальнюючи думку різних авторів, можна констатувати, що цінність 

маркетингової інформації про зовнішні ринки полягає в тому, що вона [19]: 

– створює передумови отримання конкурентних переваг; 

– допомагає зменшити міру ризику; 

– визначає та попереджує про особливості та зміни в міжнародному ринковому 

середовищі; 

– сприяє формуванню й координації стратегій виходу на зарубіжні ринки; 

– підтримує й обґрунтовує рішення; 

– сприяє формуванню іміджу фірми на зарубіжному ринку; 

– дає можливість аналізувати діяльність фірми на зовнішньому ринку з метою 

підвищення її ефективності. 

 

 

 

Рисунок 1. Цінність маркетингової інформації про зовнішні ринки для підприємства 

 

Figure 1. The value of marketing information about foreign markets for the company 
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Достовірна інформація дозволяє маркетологам вирішувати такі завдання: 

– отримувати конкретні переваги над конкурентами; 

– знижувати ступінь фінансового ризику; 

– стежити за реакцією споживачів та зовнішнім середовищем; 

– координувати підприємницьку стратегію; 

– підвищувати ефективність маркетингової діяльності тощо. 

Інформація по суті є одним з найцінніших ринкових продуктів. Для 

дослідження зовнішніх ринків фірма може використати послуги місцевих агентств, 

що дорого, організаційно складно та майже не дозволяє замовникові контролювати 

діяльність виконавця. Інтернет-опитування, проведені власними силами, можуть 

замінити традиційні методи організації маркетингових досліджень зарубіжних 

ринків. Місцем проведення вимірів громадської думки зовнішніх ринків є мегаполіси 

й великі міста, в яких кількість користувачів мережі особливо у Європі надзвичайно 

велика, а розкид їх соціально-демографічних, статусних і професійних особливостей 

дозволяє будувати репрезентативні вибірки. Комп'ютеризація в розвинутих країнах 

прямує до повного охоплення соціально-активного населення, що зробить 

доступними для Інтернет-опитування і провінційні ринки. Ця область швидко 

розвивається, а технології Інтернет-опитувань постійно вдосконалюються. Всупереч 

усім перешкодам, незручностям і обмеженням, число таких досліджень дуже швидко 

зростає [12; 16]. 

Розмір вибірки має дуже незначний вплив на витрати дослідження, а опитування 

в середині й за межами країни може бути проведене з однаковою швидкістю і вартістю. 

Якщо в анкетах використовувати англійську мову, то можна опитувати людей у багатьох 

країнах світу з такою ж оперативністю і низькими витратами як і в середині країни. 

Інтернет-опитування забезпечують найширший географічний обхват респондентів у 

порівнянні з усіма іншими методами. 

Інтернет-опитування можна використовувати для таких малодоступних 

респондентів, як, наприклад, дуже заможні й високоосвічені зарубіжні споживачі [9]. 

Зручною для реалізації є можливість формування «цільових» вибірок. За 

останнє сторіччя технічний прогрес значно змінив споживачів, ринки і маркетинг. З 

початку 2000-х років інформаційні технології проникли на основні ринки й 

розвинулися в те, що нині стали називати технологією нової хвилі. Вона робить 

можливим об'єднання й взаємодію окремих людей і їх груп. Технологія нової хвилі 

складається з чотирьох основних сил: дешеві комп'ютери, мобільні телефони, 

недорогий Інтернет і програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Ця 

технологія дозволяє окремим особам самовиражатися й співпрацювати з іншими 

людьми, онлайн-засобами обміну інформацією (або «соціальних медіа») [7; 8]. Ці 

засоби поділяються на дві широкі категорії. Перша – представницькі засоби обміну 

інформацією: блоги (журнали в Інтернеті), Twitter, YouTube, Facebook, сайти для 

обміну фотографіями, подібні Flickr, інші соціальні мережі. Іншою категорією є 

спільні засоби обміну інформацією, до яких відносяться такі веб-сайти, як Wikipedia, 

Rotten Tomatoes і Craigslist. 

Наші сучасники шукають спілкування з собі подібними, формують різні 

гомогенні об’єднання й товариства. За рахунок цього досягається економія часу та 

зручність пошуку потрібних респондентів. Інтернет дозволяє досить легко формувати 

вузькоспеціалізовані, «цільові» вибірки для проведення маркетингових досліджень. Для 

цього необхідно розміщувати запрошення для участі в анкетуванні на спеціальних 

тематичних форумах і сайтах [10; 17]. 
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При Інтернет-опитуваннях відсутні витрати на поштові перекази, телефонні 

перемовини, тиражування анкет і оплату праці «польових» дослідників, що дуже дорого 

для досліджень зовнішніх ринків. Також не потрібно витрачати багато часу на пошук 

респондентів, оскільки все відбувається автоматично. Основні витрати пов'язані із 

забезпеченням технічних умов для проведення опитування: обслуговування та 

експлуатація сервера, оплата послуг провайдера, праці програмістів і т.д. Майже всі ці 

витрати є одноразовими, а витрати на залучення додаткових респондентів практично 

дорівнюють нулю. Тому переваги Інтернет-опитування за вартістю найкраще 

проявляються при великих вибірках та/або дослідженнях на зарубіжних ринках. 

Також для Інтернет-опитування характерна велика оперативність. Інформація 

передається по комп'ютерних мережах майже зі швидкістю світла (теоретично так і 

повинно бути, але в реальності інформація затримується у вузлах Мережі). Тут не 

потрібно довго чекати доставки анкет, як при використанні традиційної пошти, або 

шукати респондентів, як при опитуванні на вулиці або за місцем проживання. У 

порівнянні зі звичайними опитуваннями тривалість проведення скорочується  

в рази. 

До того ж при Інтернет-опитуваннях відбувається автоматична письмова фіксація 

відповідей і автоматизоване опрацювання анкет. Оскільки на введення заповнених анкет 

у комп'ютер зазвичай потрібно досить багато часу, це також скорочує тривалість 

опитування. 

Інтернет також дуже зручно використовувати для швидкого й результативного 

пілотажу анкет. Що тим більш актуально, якщо анкети складають іноземною мовою. 

Можна ефективно проводити й оперативний контроль за ходом заповнення анкети. При 

цьому, якщо в анкеті будуть виявлені серйозні помилки, можлива зміна питань вже 

безпосередньо в ході дослідження. 

Можливість надання індивідуального зворотного зв'язку безпосередньо після 

проходження тестування та отримання респондентом даних про розподіл відповідей по 

всій панелі, що може служити додатковим фактором розширення аудиторії учасників 

опитувань та підвищення їх привабливості. 

Додаткові можливості програмного контролю виконання завдання за допомогою 

CGI або Java-скриптів, які дозволяють вирішити проблему неповних відповідей, що 

виникає при проведенні традиційних опитувань [2]. 

Широкосмуговий доступ до Інтернету був введений в 2000 році й поступово 

замінив колишнє комутоване з'єднання, соціальні мережі й смартфони досягли 

50-процентного поширення уже у 2009 році. Широкосмуговий доступ і Wi-Fi 

прискорили онлайн-спілкування і зробили можливим передавання файлів набагато 

більшого розміру. Користувачі можуть легко обмінюватися контентом між собою, а 

продавці мають надавати детальнішу інформацію та забезпечувати швидші транзакції в 

Інтернеті [1]. Продавці також можуть аналізувати зміст онлайн-оглядів і розмов у 

соціальних мережах і брати участь в онлайн-бесідах з покупцями, що крім анкетування 

дає змогу організовувати спільні онлайн-дискусії або експертне опитування [18]. 

Проблемою для досліджень в Інтернеті є відсутність контакту з респондентом 

(неможливість його ідентифікації). Так само як і при поштовому анкетуванні, 

«польовий» дослідник не бачить і не знає респондента. У разі навмисного спотворення 

відповідей не можна перевірити їх правдивість. Проте доступ до Інтернету через телефон 

забезпечує те, що місцезнаходження респондентів більше не є таємним, і фірми мають 

можливості відстежувати їх місцезнаходження, що деякою мірою спрощує контроль за 

достовірністю дослідження. 
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Висновки. Головною проблемою маркетингових досліджень зовнішніх ринків 

є географічна недоступність респондентів та необізнаність замовника досліджень у 

соціокультурних особливостях місцевої аудиторії. До цього додається організаційна 

проблема, пов’язана з труднощами налагоджування взаємодії з потенційними 

можливими місцевими посередниками (агентствами зі зборанням маркетингової 

інформації), зумовлена як географічною віддаленістю, так і наявними мовними й 

культурними відмінностями замовника та виконавця дослідження. Особливої 

гостроти перераховані проблеми набули в період карантинних обмежень. Можливим 

виходом для подолання перешкод для збирання інформації на зовнішніх ринках є 

проведення маркетингових досліджень у мережі Інтернет. Основними перевагами 

маркетингових досліджень із використанням можливостей Інтернет є те, що Інтернет-

опитування забезпечують найширший географічний обхват респондентів у 

порівнянні з усіма іншими методами, відкривають доступ до важкодосяжних 

респондентів, зручні для формування «цільових» вибірок на основі використання 

соціальних мереж, при Інтернет-опитуваннях відсутні витрати на поштові перекази, 

телефонні перемовини, тиражування анкет і оплату праці «польових» дослідників, що 

було б дуже дорого для досліджень зовнішніх ринків. Пошук респондентів 

відбувається автоматично. 

Conclusions. The main problem of marketing research of foreign markets is the 

geographical inaccessibility of respondents and unawareness of the research customer in 

the socio-cultural characteristics of the local audience. In addition there is the organizational 

problem of difficulties in interacting with potential local intermediaries (marketing 

information agencies) due to both geographical remoteness and the existing linguistic and 

cultural differences between the client and the research executor. These problems became 

especially acute during the period of quarantine restrictions. The possible way to overcome 

the barriers of gathering information in foreign markets is to conduct marketing research in 

Internet. The main advantages of marketing research using Internet is that Internet surveys 

provide the widest geographical coverage of respondents compared to all other methods, 

open access to hard-to-reach respondents, convenient for the formation of «target» samples 

based on the use of social networks, Internet. In such surveys there are no expenses for 

postal transfers, telephone conversations, printing of questionnaires and remuneration of 

«field» researchers, which would be very expensive for research of foreign markets, the 

search for respondents is automatic. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГУ 
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Резюме. Розглянуто покроковий алгоритм попереднього аналізу впровадження інструментарію 

бізнес-інжинірингу на підприємствах. Закцентовано увагу на тому, що управління підприємством у 

сучасному світі повинно мати на меті зменшення витрат підприємців за всіма напрямками. В таких умовах 

постає необхідність розроблення методичного підґрунтя та інструментарію управління підприємствами, 

що базуються на провідних світових напрацюваннях щодо впровадження підходів до управління. 

Запропоновано підхід, за яким під бізнес-інжинірингом розуміється поступове розроблення та 

впровадження нової методології управління підприємством для адаптації його до змін середовища та 

виходу на більш високі показники ефективності діяльності. Бізнес-інжиніринг повинен охоплювати 

комплексно всі сфери та бізнес-процеси діяльності підприємства, бути сформованим за всіма напрямами 

існуючих функцій управління підприємствами. Підкреслено, що передумовою ефективного управління бізнес-

процесами підприємств виступає розроблення інструментарію реагування на зміни, який підпорядковується 

результатам аналізу даних і сформованим моделям. Запропоновано використовувати найбільш емпірично 

обґрунтовані моделі. Наголошується, що поєднання кількох підходів до формування моделей надасть 

підприємству можливість сформувати дійсно ефективну систему управління на основі впровадження 

елементів бізнес-інжинірингу. Систематизовано методи проведення змін: методи, орієнтовані на людей 

та культуру організації, методи, орієнтовані на завдання та технологію, методи, орієнтовані на 

структуру та стратегію, проектні методи та методи, орієнтовані на зміну бізнес-моделі підприємства. 

Значну увагу приділено сценарному моделюванню. Нагоошено, що існуючий інструментарій моделювання 

розвитку економічних процесів та всієї системи має свої позитивні та негативні риси. Відмічено, що 

діяльність підприємства можна описати за допомогою результатів, ресурсів, управління механізмів, 

формального опису основної діяльності. Проведено класифікацію моделей, що використовуються при 

системному аналізі в рамках упровадження бізнес-інжинірингу на підприємствах. 

Ключові слова: бізнес-інжиніринг, управління підприємством, системний аналіз, бізнес-процеси. 
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Summary. Step-by-step algorithm of preliminary analysis of the implementation of business engineering 
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world should be aimed at the reduction of entrepreneurs costs in all areas. Under such conditions, there is a need 

to develop the methodological basis and tools for enterprise management based on the world's leading 

developments concerning the implementation of management approaches. The approach, according to which 

business engineering means gradual development and implementation of new methodology of enterprise 

management in order to adapt it to environment changes and reach higher performance indicators is proposed. 

Business engineering should cover comprehensively all areas and business processes of the enterprise activity, be 

formed in all areas of existing business management functions. It is emphasized that the prerequisite for effective 

management of enterprise business processes is the development of tools responding to changes, which is subjected 

to the results of data analysis and existing models. It is proposed to use the most empirically substantiated models. 

Methods of carrying out changes are systematized: methods focused on people and culture of the organization, 

methods focused on tasks and technology, methods focused on structure and strategy, design methods and methods 

focused on the changes of the enterprise business model. Considerable attention is paid to scenario modeling. It 

is highlighted that the existing tools for modeling the development of economic processes and the whole system 

have their advantages and disadvantages. In the enterprise activities there are many changes, characterized by 

significant data sets required by the company in order to learn the process in a short period of time. 

It is noted that the enterprise activity the can be described by means of results, resources, management 

of mechanisms, formal description of basic activity. The classification of models used during system analysis 

within the limits of the implementation of business engineering at the enterprises is carried out. 

Key words: business engineering, business management, systems analysis, business processes. 
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Постановка проблеми. Сучасні підприємства, як і будь-які інші суб’єкти ринку, 

знаходяться та функціонують у певному середовищі. Основою ефективного функціону- 

вання підприємств у сучасних динамічних умовах виступає наявність доступу до 

інформації щодо можливих змін у його середовищі та здатність підприємства гнучко 

реагувати на ці зміни. 

Динамічні умови господарювання, поширення глобалізації, значні обсяги 

інформації, що існують в сучасному світі господарювання, створюють складності для 

підприємців при формуванні системи управління підприємством. Постійні зміні 

зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування підприємств потребують 

постійних витрат часу, матеріальних і людських ресурсів для пошуку ефективних 

рішень. Спрощення управління підприємством у сучасному світі повинно мати на меті 

зменшення витрат підприємців. У таких умовах постає необхідність розроблення 

методичного підґрунтя та інструментарію управління підприємствами, що базуються на 

провідних світових напрацюваннях щодо впровадження підходів до управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки багато зарубіжних та 

вітчизняних вчених приділяють значну увагу питанням управління підприємством на 

основні бізнес-процесів на засадах бізнес-інжинірингу: Дж. Харрінгтон, С. Кук,  

Б. Андерсен, К. Еселінг, Х. Німвеген, А. Шеєр, В. Г. Єліферов, В. В. Репін, В. В. Єфімов, 

І. Н. Ткаченко, І. В. Кізікова та ін. Проте розроблення практичного інструментарію 

впровадження бізнес-інжинірингу на підприємствах потребує подальшого опрацювання. 

Формування інструментарію впровадження елементів бізнес-інжинірингу на підприєм- 

ствах повинно базуватися на досконалому аналізі можливих варіантів, основних їх 

компонентів, взаємозв’язків, систематизації теоретичних підходів до формування 

інструментарію впровадження бізнес-інжинірингу на підприємствах на основі 

використання надбань світової економічної науки. 

Метою дослідження є визначення теоретичних підходів до формування 

інструментарію впровадження бізнес-інжинірингу на підприємствах, їх особливостей та 

специфіки застосування сучасними підприємствами. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено наступні такі 

завдання: розглянути покроковий алгоритм попереднього аналізу з можливими 

варіаціями методів, систематизувати методи проведення змін, провести класифікацію 

моделей, що використовуються при системному аналізі. 
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Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: аналіз, синтез, 

узагальнення, індукція, системний підхід. 

Виклад основного матеріалу. В сучасній науковій літературі існують різні 

визначення сутності поняття «бізнес-інжиніринг». Провівши дослідження теоретичних 

напрацювань з визначення сутності поняття «бізнес-інжиніринг», можна запропонувати 

підхід, за яким під бізнес-інжинірингом розуміється поступове розроблення та 

впровадження нової методології управління підприємством для адаптації його до змін 

середовища та виходу на більш високі показники ефективності діяльності. Бізнес-

інжиніринг повинен охоплювати комплексно всі сфери та бізнес-процеси діяльності 

підприємства, а також бути сформованим за всіма напрямами існуючих функцій 

управління підприємствами.  

Діяльність будь-якого підприємства співіснує з постійно виникаючими 

змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищах. Такі зміни 

характеризуються динамічністю та широким колом даних, які їх описують. З метою 

аналізу таких даних застосовуються різноманітні методи аналізу даних, кожен із яких 

має свої переваги та недоліки. Проте результатом будь-якого аналізу має виступати 

моделювання та прогнозування розвитку ситуації при тій чи іншій комбінації змін, а 

потім управління бізнес-процесами підприємства. Застосування різних підходів до 

управління бізнес-процесами, які відображають зміни в діяльності підприємства, 

повинно відбуватися при врахуванні специфічних особливостей сфер діяльності 

підприємств. Також слід наголосити, що передумовою ефективного управління 

бізнес-процесами підприємств виступає розроблення інструментарію реагування на 

зміни, який підпорядковується результатам аналізу даних і сформованим моделям. 

Такий комплексний підхід надасть підприємствам можливість спростити саму 

процедуру управління бізнес-процесами. 

Формування методик упровадження та реалізації елементів бізнес-інжинірингу на 

сучасних підприємствах базується на послідовному русі за основними етапами 

алгоритму, що представлений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Алгоритм упровадження та реалізації елементів бізнес-інжинірингу на підприємствах 

(побудовано авторами) 
 

Table 1. Algorithm of implementation and realization of business engineering elements at the enterprises 

(built by the authors) 

 

Найменування етапу Перелік основних операцій 

Формулювання методології 

Вибір моделей формування елементів бізнес-інжинірингу з 

урахуванням результатів аналізу зовнішнього й внутрішнього 

середовищ 

Розроблення інструментарію 
Деталізація обраних інструментів упровадження за обраними 

моделями 

Формування переліку та деталізація 

використання програмних продуктів 

для здійснення етапів упровадження 

бізнес-інжинірингу 

Відбір програмних продуктів за етапами алгоритму 

Організація реалізації 
Деталізація впровадження проєкту за бізнес-процесами, 

функціями менеджменту та системними взаємозв’язками 

Упровадження методології аналізу 

результатів 

Аналіз та оцінювання впровадження елементів бізнес-

інжинірингу 

Коригування методології ведення 

проєкту 

Аналіз, оцінювання етапів формування елементів бізнес-

інжинірингу, внесення коригувань у методологію та подальші 

етапи 
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Розглядаючи методи та інструменти організаційно-практичного забезпечення 

управління бізнес-процесами на основі бізнес-інжинірингу слід також приділити увагу 

методам упровадження змін, які повинні сприяти ефективності функціонування 

підприємств. 

Науковці розробили різні методи проведення змін, які в аспекті наших досліджень 

можна систематизувати в контексті п’яти груп [43; 44, с. 172–173; 45, с. 7–8]:  

 методи, орієнтовані на людей та культуру організації̈, реалізовуються через 

набір інструментів і прийомів, спрямованих на поліпшення відносин між працівниками, 

виявлення проблем під час планування та реалізації̈ змін, мотивацію та зниження опору 

працівників до необхідних змін тощо;  

 методи, орієнтовані на завдання й технологію, реалізовуються через 

моделювання та аналіз виробничих процесів, управління якістю тощо;  

 методи, орієнтовані на структуру та стратегію, які практично втілюються через 

забезпечення гнучкості й адаптивності організаційних структур, застосування 

інструментарію планування й прогнозування змін;  

 проектні методи, які реалізовуються через застосування проектних технологій̆ 

та інструментів на підприємстві, є основою виконання обмеження «ресурси – час – якість»;  

 методи, орієнтовані на зміну бізнес-моделі підприємства.  

Для спрощення процедури формування та впровадження елементів бізнес-

інжинірингу на підприємстві застосовують різноманітні методи попереднього аналізу 

діяльності підприємства. Розглянемо покроковий алгоритм попереднього аналізу з 

можливими варіаціями методів, моделей та інструментів, які може застосовувати 

підприємство при формуванні, та елементів бізнес-інжинірингу. Такий покроковий 

алгоритм складається з трьох основних блоків:  

 вибір методів аналізу змін;  

 моделювання змін під потреби підприємства; 

 формування інструментарію аналізу змін із урахуванням прийнятих методів і 

моделей для аналізу та реагування на зміни підприємством.  

Такий алгоритм має постійний зворотний зв’язок із попередніми кроками, бо 

виявлені на наступних кроках альтернативні можливості передбачають їх розгляд від 

самого початку алгоритму. 

Розглядаючи наявні в сучасній науковій літературі економіко-математичні 

методи та моделі, що можуть бути використані на етапі попереднього аналізу діяльності 

підприємства з метою впровадження елементів бізнес-інжинірингу підприємства, слід 

зупинитися на найбільш емпірично обґрунтованих моделях. 

У діяльності підприємства постійно виникає безліч змін, що характеризуються 

значними масивами даних, які підприємству необхідно навчитися опрацьовувати у 

короткий період, з найменшими витратами часу. Такий аналіз змін можна проводити за 

якийсь проміжок часу (інтервальні дані) чи на окремий момент (моментні дані). 

Формування інтервальних або моментних даних відбувається залежно від потреб 

підприємства. 

На окрему увагу заслуговує розгляд панельних даних. Панельні дані являють 

собою двовимірний масив, один із вимірів якого – «просторовий» (1<i<N), інший – 

часовий (1<t<T). Таким чином, панельні дані мають два індекси (i, t). Подібні масиви 

виникають у випадку, якщо збирають дані на заданій множині об’єктів протягом певного 

періоду часу 1, с. 66.  

Актуальним попередньому аналізі діяльності підприємства з метою 

впровадження елементів бізнес-інжинірингу підприємства виступає прогнозування змін. 

Завдання прогнозування вирішуються за допомогою методів, що є залежними від типів 

динамічного ряду [2, с. 26]: 
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1) нестаціонарний динамічний ряд: 

 з трендом – лінійна регресія, 

 з сезонним компонентом – метод сезонних коефіцієнтів, 

 з трендом і сезонним компонентом – метод сезонних коефіцієнтів; 

2) стаціонарний динамічний ряд: 

 метод ланцюгових підстановок. 

Одним із найпростіших методів прогнозування змін виступає метод лінійної 

регресії. 

При моделюванні сезонних і циклічних коливань у динаміці економічних 

показників підприємства за умови відсутності тенденції в їхньому розвитку 

використовується апроксимація часового ряду тригонометричними многочленами, 

зокрема рядами Фур'є. Функцію, задану в кожній точці досліджуваного інтервалу часу, 

можна уявити нескінченним рядом пар синусів і косинусів – так званих гармонік. 

Векторні авторегресійні моделі (VAR) забезпечують систематичний спосіб 

виявлення динаміки та взаємодії кількох часових рядів. У базовій формі модель VAR 

включає дві змінні з часовим лагом 1, кількість рівнянь моделі дорівнює кількості 

змінних. 

При нестаціонарній VAR-моделі з коінтеграційними співвідношеннями 

переходять до оцінювання VECM-моделі (векторна модель корекції помилок). 

Для прогнозування динамічних змін у зовнішньому середовищі діяльності 

підприємства використовують моделі DSGE (динамічні стохастичні моделі загальної 

рівноваги). 

Слід окремо наголосити на можливості сценарного моделювання. Сценарне 

моделювання виступає одним із найрозповсюдженіших інструментів аналізу та 

прогнозування даних. Основною перевагою цього методу виступає можливість 

отримання багатоваріантного прогнозу та прорахування елементів, які відображають рух 

системи при тому чи іншому варіанті. 

Основними етапами сценарного моделювання виступають:  

1) визначення ключових питань/завдань. При формуванні системи управління 

адаптацію підприємства до змін такі ключові завдання визначають за кожним із чотирьох 

основних компонентів, спираючись на результати аналізу чинників зовнішнього 

середовища (циклічних і хаотичних) та чинників внутрішнього середовища, що 

впливають на можливість виникнення змін; 

2) формулювання ключових чинників, які можуть викликати зміни у 

зовнішньому середовищі; 

3) формулювання ключових чинників, які можуть викликати зміни у 

внутрішньому середовищі; 

4) ранжування ключових чинників, які можуть викликати зміни у зовнішньому та 

внутрішньому середовищах, за рівнем важливості для підприємства та рівнем 

невизначеності; 

5) формування логіки побудови сценаріїв та очищення сценаріїв від урахування 

зайвих чинників; 

6) розроблення висновків і рішень щодо сценарного моделювання окремих 

компонент системи управління адаптацією підприємства до змін; 

7) побудова системи індикаторів, які відображають фактичний рух за сценаріями 

та їх можливе відхилення. 

Спрощенню процедури сценарного моделювання для підприємств сприяють 

розроблені програмні продукти, наприклад: «ІBM WebSphere Business Modeler», «ARIS 

Business Perfomance Edition», «1C», «SAP», «Oracle, MS BizTalk Server», «DMS (Lotus, 
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Documentum, Web Sphera)», «CA ERWin Process Modeler», «Hyperion Performance 

Scorecard», «STATISTICA». 

Економіко-математичні моделі діяльності підприємств мають бути теоретично та 

емпірично обґрунтованими. Поєднання кількох підходів до формування таких моделей 

надасть підприємству можливість сформувати дійсно ефективну систему управління на 

основі впровадження елементів бізнес-інжинірингу, яка враховуватиме передумови, 

наявні в середовищі функціонування підприємства. Використання теоретично 

обґрунтованих моделей надає можливість вибору компонентів щодо функціонування 

підприємства та побудови на їх основі емпірично обґрунтованої моделі.  

Одним із напрямів сучасних світових досліджень з управління бізнес-процесами 

підприємства виступає управління за допомогою створення бізнес-моделей. Бізнес-

моделі формуються для створення простіших елементів для аналізу, таких, як продукт, 

підприємство, сфера діяльності або ж мережа 3, с. 181. Проте зростання кількості 

взаємозв’язків між компонентами бізнес-моделей створює труднощі щодо формування 

дійсно ефективної бізнес-моделі.  

Автори Kim SK та Min S у своїй роботі 4 підкреслюють, що підприємства мають 

розробляти нові інноваційні бізнес-моделі, формуючи при цьому ефекти синергії. 

Новітні бізнес-моделі, що створюють умови для управління бізнес-процесами з метою 

адаптації до змін, включають управління всіма бізнес-процесами підприємства, 

створюючи тим самим додаткові переваги для підприємства. 

При моделюванні поліпшення бізнес-процесів деякі автори [5, с. 40] звертають 

увагу на необхідність урахування таких принципів:  

 об’єднання кількох робочих процедур в одну, тобто горизонтальне 

стискування процесів; 

 прийняття виконавцями самостійних рішень, тобто вертикальне стискування 

процесів;  

 виконання кроків процесу за природним порядком; 

 наявність різних варіантів виконання процесів; 

 виконання роботи в тому місці (підрозділі, відділі), де це доцільно; 

 зменшення кількості перевірок і управлінських впливів; 

 мінімізація кількості погоджень шляхом скорочення зовнішніх контактів. 

Також окремо виділяють такі принципи: загальне впорядкування технологій і 

процесів управління, структури й потоків інформації, методів управління обов’язків 

посадових осіб; принцип однаковості, що полягає в уніфікації та стандартизації таких 

елементів, як форми подання інформації, організація різних підсистем і технічних 

рішень.  

Слід зауважити, що вищеокреслені принципи мають бути базовими при 

моделюванні впровадження елементів бізнес-інжинірингу підприємств. 

Одним із найрозповсюдженіших підходів до основних компонентів при 

формуванні бізнес-моделей виступає їх структура, описана у виданні Osterwalder A та 

Pigneur Y 6: головний та центральний компоненти при формуванні бізнес-моделі – 

вартість пропозиції, яка формується на базі дослідження та врахування активів, ресурсів, 

партнерів, структури витрат підприємства. 

Процес формування бізнес-моделі, як і будь-який інноваційний процес, 

складається з ініціації, думки, експериментів та впровадження в дію 6. Процес 

формування бізнес-моделі відрізняється від етапу життєвого циклу підприємства. 

Новостворені підприємства мають на меті дві головні цілі: зростання у перспективі або 

збільшення прибутку. 

На основі дослідження сегмента споживачів, взаємозв’язків споживачів, каналів 

розповсюдження та напрямків формування доходів виявляються напрямки формування 
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вартості пропозиції підприємства та ті канали, завдяки яким цільова вартість може бути 

досягнута. Тобто при такому підході основні бізнес-процеси підприємства 

розглядаються в контексті основних наведених компонентів. 

Сучасні бізнес-моделі відрізняються також за рівнем теоретичного та 

емпіричного обґрунтування. До найбільш теоретично обґрунтованих можна віднести 

моделі STOF, CSOFT, VISOR. 

У моделі STOF авторами 7 одиницею аналізу запропонована послуга, а модель 

має п'ять компонентів, тобто: вартість пропозиції, сервіс, технології, організаційні та 

фінансові компоненти. У рамках цінової пропозиції модель включає передбачувану, 

доставлену, очікувану та сприйняту цінність. Сегментація ринку, контекст 

використання, зусилля, які необхідно зробити споживачеві, а також відносини з 

клієнтами включаються в сервісний компонент, а в технічному компоненті – архітектура 

службової платформи, пристрої доступу, канали та додатки, а також додаткові функції, 

такі, як безпека та конфіденційність. В організаційному компоненті обговорюється 

стратегічний інтерес до участі у наданні послуг та доступ до критичних ресурсів і 

можливостей. Фінансова складова містить інвестиції, витрати, доходи, включаючи 

модель ціноутворення та ризики. 

Заслуговує на увагу також модель CSOFT 8. Компоненти CSOFT схожі на STOF: 

клієнт, сервіс, організація, технології та фінанси. Мета полягає в аналізі кількох бізнес-

моделей у межах однієї фірми.  

Компоненти бізнес-моделі VISOR 9 також можна порівняти з компонентами 

STOF, але вони організовані дещо по-іншому. Основними компонентами є пропозиція 

вартості, інтерфейси, сервісні платформи, модель організації та модель доходу.  

Основними компонентами бізнес-моделі VISOR 10 є: пропозиція вартості, 

інтерфейси, сервісні платформи, модель організації та модель доходу.  

Згідно з думкою Д. Счаллмо 11; 12 бізнес-модель є основною логікою компанії, 

яка описує переваги, котрі надаються клієнтам і партнерам. Бізнес-модель відповідає на 

питання про те, як надані переваги повертаються в компанію у вигляді доходів. Бізнес-

модель включає наступні виміри та елементи: клієнти: сегменти клієнтів, клієнтські 

канали та відносини з клієнтами; вигода: продукти, послуги та цінності; елемент доданої 

вартості: ресурси, навички та процеси; партнери: партнерські канали та партнерські 

відносини; фінансовий вимір: доходи та витрати. 

У рамках цифрових перетворень бізнес-моделей засоби й технології 

використовуються для створення нових програм або послуг. Ці інструменти потребують 

навичок, які б дозволяли збирати та обмінюватися даними, а також уміння аналізувати, 

обчислювати та оцінювати параметри. Оцінені варіанти використовуються для 

ініціювання нових процесів у бізнес-моделі. Цифрові перетворення бізнес-моделей 

базуються на підході, який полягає у послідовності завдань і рішень, пов'язаних одне з 

одним в логічному та тимчасовому контексті. Це впливає на чотири цільові показники: 

час, фінанси, простір та якість 11; 12. 

Згідно з дослідженнями Х. Берендс, А. Смитс, І. Реймен та К. Подойнітсіна 3, 

с. 189–191 головними елементами механізму формування сучасних бізнес-моделей є 

концептуалізація, творчий підхід, адаптація, експерименти. 

Слід зауважити, що існуючий інструментарій моделювання розвитку 

економічних процесів та всієї системи має свої позитивні та негативні риси. Будь-яке 

моделювання при своїй реалізації та інтерпретації результатів використовує метод 

експертних суджень. Тобто об’єктивні оцінки за результатами моделювання завжди 

інтерпретуються експертами під потреби діяльності того чи іншого підприємства.  

Експертні твердження повинні відповідати певному переліку характеристик для 

того, щоб відповідати науковому рівню. Вони мають базуватися на принципах наукового 
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прогресу, включаючи справедливість, нейтральність і спроможність до емпіричного 

контролю 13. Кук, Мендель і Тийс 13 уперше запропонували метод експертних 

оцінювань, який передбачає оцінювання експертів на підставі їх відповідності 

емпіричним даним. Такий підхід прийнято називати «класичною моделлю» або 

структурованими експертними судженнями.  

При перевірці експертних суджень можуть використовуватися математичні 

методи, які включають аксіоматичний і байесовський підходи 14.  

Проте моделі, що використовуються під час формування елементів бізнес-

інжинірингу при управління підприємством, повинні бути деталізовані у вигляді 

інструментів.  

Інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя) – предмет, пристрій, механізм, 

машина або алгоритм, що використовується для впливу на об’єкт – його зміни або 

вимірювання. У широкому сенсі – засіб впливу на об’єкт, перетворення і створення 

об’єкта. У нашому дослідженні під інструментами реалізації змін на підприємстві 

розуміємо засоби, способи впливу керуючої підсистеми підприємства на керовану для 

забезпечення ефективної реалізації процесу управління змінами.  

У найбільш узагальненому вигляді науковці представили класифікацію 

інструментів управління розвитком підприємства так [15; 16; 17, с. 381]:  

1) за характером впливу: економічні, соціально-психологічні, технологічні, 

адміністративні (бюджетування, економічні плани, конструкторські документи, 

соціальні плани, стимули та санкції, розпорядчі та дисциплінарні інструменти); 

2) за напрямом впливу: прямого і непрямого впливу (накази, розпорядження, 

інструкції, положення, плани); 

3) за способом урахування інтересів працівників: матеріального, владного, 

морального впливу (економічні стимули, штатні розписи, регламенти, договори, 

моральні стимули);  

4) за формою впливу: якісні, кількісні (вказівки, кошториси);  

5) за функціональною спрямованістю: організаційні, планові, координаційні, 

контрольні, регулювальні, мотиваційні (контролінг, регламентація, стратегічні карти, 

моніторинг, реінжиніринг);  

6) за сферою застосування: маркетингові, фінансові, операційні тощо 

(факторний аналіз, бенчмаркінг, аутсорсинг та ін.);  

7) за ступенем новизни: творчі, адаптивні, селективні, стандартні, нестандартні 

(інноваційні, креативні, пошукові);  

8) за масштабом застосування: загальні, спеціальні;  

9) за врахуванням фактора часу: статичні, динамічні (балансові, оптимізаційні, 

динамічні);  

10) за тривалістю діі:̈ довготермінові, середньотермінові, поточні (стратегічні, 

тактичні, оперативні);  

11) за формою вираження: концептуальні, аналітичні (описові – стратегічна 

модель Портера, SWOT-аналіз, PESТ-аналіз та ін.; формалізовані – матриця БКГ, 

матриця McKinsey-7S, полікритеріальна діагностика розвитку тощо); 

12) за напрямом дії: внутрішні, зовнішні;  

13) за радикальністю дії: адаптаціин̆і та біфуркаційні.  

Вищенаведена класифікація інструментів управління підприємством в узагальне- 

ному вигляді дає можливості для розвитку інструментарію бізнес-інжинірингу. На 

основі отриманих даних і побудованих моделей повинні розроблятися інструменти 

впровадження елементів бізнес-інжинірингу на підприємстві, враховуючи ті чи інші 

можливості розроблення таких інструментів. 
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Для управління бізнес-процесами на сучасних підприємствах використовують 

певний методичний апарат та прикладний інструментарій бізнес-інжинірингу. До них 

належать: методи і засоби структурного системного аналізу та проектування; контекстні 

діаграми та деталізація бізнес-процесів; декомпозиція даних та розширення діаграми 

потоку даних; діаграми «сутність – зв’язок»; універсальна процесна модель БКГ, 

матриця аутсорсінгу БКГ; Case-технології у бізнес-моделюванні. 

Виділяють такі правила опису бізнес-процесів: включені до бізнес-процесів 

операції повинні відображати дії конкретних людей та їх рішення, при цьому потрібно 

стежити за логічним рівнем опису; описують ті операції̈, які дійсно виконуються; 

опитування проводяться з тими, хто дійсно виконує описувальний процес; експерти 

можуть виконувати процес, доповнювати відсутні інструкції й приймати рішення в тих 

ситуаціях, які в регламенті процесу відсутні; необхідно ретельно виявляти етапи 

ухвалення рішень, від чого залежить опис альтернативних варіантів протікання процесу 

і визначається, які результати при цьому досягаються [18].  

Системний аналіз нерозривно пов’язаний із розвитком загальної теорії систем. 

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, які використовуються 

для підвищення ступеня обґрунтованості рішень у складних (слабко-структурованих) 

проблемах політичного, військового, наукового, соціального й економічного характеру. 

Системний аналіз передбачає розгляд об’єктів як систем, переважно цілеспрямованих. 

Основні методологічні засади системного аналізу базуються на принципах системного 

підходу. Системний підхід синтезує індуктивний та дедуктивний способи мислення з 

залученням інтуїтивних підходів (натхнення, образні типи мислення та ін.) [19].  

При здійсненні системного аналізу моделювання виступає одним із основних 

методів. При моделюванні завжди співставляються невідомі компоненти з відомими, 

використовуючи засоби аналогії. Використовується також структурна модель 

системного аналізу – модель «вхід-вихід», де відображаються структура системи, її 

взаємозв’язки з зовнішнім середовищем із урахуванням невизначеності та неможливості 

ідентифікації усіх компонентів системи. У таблиці 2 наведено класифікацію існуючих 

моделей, що використовуються при системному аналізі. 

 
Таблиця 2. Класифікація моделей, що використовуються при системному аналізі [19] 

 

Table 2. Classification of models used in system analysis [19] 

 

Ознака Види 

Властивості областей зміни та змінних моделі 

Неперервні 

Дискретні 

Дискретно-неперервні 

Опис невизначеності 

Детерміновані 

Стохастичні 

Теоретико-множинні 

Ступінь урахування фактора часу 
Статичні 

Динамічні 

Спосіб задавання відношень між параметрами та змінними 
Лінійні 

Нелінійні 

Призначення 
Дескриптивні 

Нормативні 

Форма представлення властивостей системи 
Мисленні 

Реальні 

Математичні 
Аналітичні 

Імітаційні 
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При системному моделюванні використовується побудова оптимізаційних та 

імітаційних моделей. 

Також поширеними методами є метод функціонального моделювання 

SADT (IDEF0); метод моделювання процесів IDEF3; моделювання потоків даних DFD; 

метод ARIS; метод Ericsson-Penker [20].  

Поширеними методами графічного моделювання є UML та BPMN. 

Аутсортинг також можна віднести до методів управління процесами компанії. 

Аутсортинг передбачає передавання бізнес-функцій або бізнес-процесів компанії-

замовника сторонній організації (аутсортеру). В якості ефективних інструментів, що 

дозволяють або значно оптимізувати діяльність існуючої бізнес-системи, або 

спроектувати нову систему управління, позбавлену «генетичних» недоліків існуючої, 

Д.В. Хлєбніков пропонує розглядати «Матрицю аутсорсингу BKG ProfitTechnology» і 

«Універсальну процесну модель BKG Profit Technology» [21]. 

За допомогою «Матриці аутсорсингу» можуть бути проаналізовані роботи, 

компетенції, процедури, підрозділи, напрямки та інші суб’єкти управління.  

Будь-яка робота, процедура, компетенція тощо розглядається з двох точок зору: 

відповідності стратегічним цілям бізнес-системи і відповідності пропозицій на 

відкритому ринку. 

У результаті рознесення за полями матриці виробляються управлінські рішення: 

 чи купувати цю роботу (послугу, компетенцію тощо) на зовнішньому ринку і, 

відповідно, знищувати в власній бізнес-системі – поле «Купувати»; 

 чи створювати альянси й спільні підприємства  з носіями знань і умінь, щоб 

навчитися робити відповідну роботу (продукт, послугу тощо), чи навчати персонал – 

поле «Навчатися»; 

 чи розвивати (інвестувати в такому випадку...) компетенції, роботи, напрямки, 

підрозділи тощо – поле «Розвивати»; 

 чи є роботи, послуги, напрямки, підрозділи тощо стратегічно важливими, чи 

потребують вони захисту від недружних дій конкурентів тощо – поле «Захищати»; 

 чи є роботи, послуги, напрямки, підрозділи тощо носіями потенційно важливих 

компетенцій і конкурентних переваг, що дозволяють розвивати та диверсифікувати 

бізнес – поле «Виділяти» (в окремий бізнес або напрям діяльності); 

 чи є роботи, послуги, напрямки, підрозділи тощо стратегічно важливими для 

інших підприємств і неважливими для бізнес-системи, чи є сенс виділити їх в окремі 

напрямки діяльності і продати тим, кому вони стратегічно важливі – поле «Продавати». 

У «Матриці аутсорсингу BKG Profit Technology» центральне поле володіє 

невизначеністю, тому ті об’єкти управління, які потрапляють туди, так чи інакше 

повинні розноситися по інших восьми полях матриці при уточненні стратегічних цілей 

бізнес-системи. 

Щоб розкласти стратегічні цілі компанії на окремі складові, необхідний якийсь 

шаблон (правило), відповідно до якого моделюється діяльність бізнес-системи. Такий 

шаблон повинен бути універсальним і несуперечливим, тобто відповідати критеріям 

системності. Д. В. Хлєбніков пропонує використовувати стандарт IDEF 0, який був 

розроблений у США при підготовці програми розробки «шаттла». Застосування цього 

стандарту дозволило пов’язати діяльність більш ніж трьох тисяч фірм – розробників, 

постачальників, виробників, сервісних та фінансових організацій.  

Варто зазначити, що діяльність компанії описуються за допомогою п’яти типів 

визначень: результатів, отриманих у процесі діяльності (продукти, послуги, інформація, 

матеріальні засоби, документи тощо); ресурсів (товарів, послуг, матеріальних засобів 

тощо), необхідних для отримання необхідних результатів діяльності; управління 

(контролю, обмежень, регламентів), що регулюють діяльність з переробки ресурсів у 
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результат; механізмів і компетенцій, необхідних для переробки ресурсів у необхідний 

результат; формального опису основної діяльності в рамках процесу. 

Висновки. Підсумовуючи розгляд теоретичного підґрунтя слід зазначити, що 

управління бізнес-процесами на основні бізнес-інжинірингу – це процес розроблення та 

впровадження заходів із реорганізації бізнес-процесів підприємства на основі вибору 

оптимальних варіантів поведінки системи, із поступовим розробленням та 

впровадженням нової методології управління підприємством для адаптації його до змін 

середовища та виходу на більш високі показники ефективності діяльності. 

Conclusions. Business process management on the basis of business engineering – is 

the process of development and implementation of measures for reorganization of enterprise 

business processes on the basis of selection of optimal variants of the system behavior, with 

gradual development and implementation of the new methodology of enterprise management 

in order to adapt it to the changes in environment and to reach higher efficiency rates. 
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8. Marikka Heikkilä, Harry Bouwman, Jukka Heikkilä. From strategic goals to business model innovation 

paths: an exploratory study. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2018. Vol. 25. Іssue 1. 

P. 107–128. DOI: https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2017-0097 

9. Pateli A. G. and Giaglis G. M. A research framework for analysing eBusiness models. European Journal of 

Information Systems. 2004. Vol. 13. No. 4. Р. 302–314. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000513 

10. Gundry L. K. and Welsch H. P. The ambitious entrepreneur: high growth strategies of 

women-owned enterprises. Journal of Business Venturing. 2001. Vol. 16. No. 5. P. 453–470. 

DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00059-2 

11. Schallmo D., Williams C. A. & Boardman L. Digital transformation of business models – best practice, 

enablers, and roadmap. International Journal of Innovation Management. 2017. Vol. 21. No. 8. 

DOI: https://doi.org/10.1142/S136391961740014X 

12. Schallmo D. R. Geschaftsmodelle erfolgreich entwickeln und implementieren: Mit Aufgaben und 

Kontrollfragen. Berlin: Springer-Verlag, 2013. 212 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-37994-9 

13. Cooke R. M., M. Mendel, and W. Thijs. Calibration and information in expert resolu-tion; a classical 

approach. Automatica. 1988. No. 24 (1). Р. 87–93. DOI: https://doi.org/10.1016/0005-1098(88)90011-8 

14. Colson Abigail R., Cooke Roger M. (2018) Expert Elicitation: Using the Classical Model to Validate 

Experts’ Judgments Review of Environmental Economics and Policy. Volume 12. Issue 1. Р. 113–132. 

DOI: https://doi.org/10.1093/reep/rex022 

15. Кічор В. П., Фещур Р. В., Воробець С. И.̆, Яворська Н. Я. Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків. Львів: Раст-7, 2012. 188 с. 
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ta pidpryyemnytstvo v Ukraïni: etapy stanovlennya i problemy rozvytku”. No. 727. P. 286–291.  

17. Samulyak V. Yu. (2012), Klasyfikatsiya instrumentiv upravlinnya ekonomichnym rozvytkom 

promyslovykh pidpryyemstv. Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu: materialy Mizhnar. nauk.-

prakt. konf. (m. L'viv, 8–10 Nov. 2012 r.). L'viv: L'vivs'ka politekhnika. P. 380–382.  

18. Derevyanko A. S. (2008), Tekhnolohyy y sredstva konsolydatsyy ynformatsyy. Khar'kov: NTU “KhPY”. 

P. 432.  

19. Dyvak M. P. (2004), Systemnyy analiz. Ternopil'. P. 136.  

20. Matviyenko O. V. (2004) Osnovy informatsiynoho menedzhmentu. K.: Tsentr navchal'noyi literatury. 

P. 128. 

21. Khlebnykov D. V. Podkhod k restrukturyzatsyy predpryyatyy. URL: http://consulting.ru/206mgmt1 

(Accessed: 30 Okt. 2021) 

 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0
http://consulting.ru/206mgmt1
https://doi.org/10.1177/1476127016632758
https://doi.org/10.1002/sej.1193
https://doi.org/10.1007/978-3-540-79238-3
https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2017-0097
https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000513
https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00059-2
https://doi.org/10.1142/S136391961740014X
https://doi.org/10.1007/978-3-642-37994-9
https://doi.org/10.1016/0005-1098(88)90011-8


 

Галицький економічний вісник https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu 
Galician economik journal, No 6 (73) 2021 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06 

ISSN 2409-8892. Web: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua 

 

90 ………………..…………………..……………………… Corresponding author: Iryna Markovych; e-mail: soriraa@gmail.com 

УДК 378.147 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТИ З ПОГЛЯДУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Резюме. Досліджено важливість освіти в системі забезпечення сталого розвитку 

національної економіки, адже саме освіта є стратегічним ресурсом та в нинішній час значним 

резервом держави, який можна використовувати на користь усього суспільства. Показано, що 

потрібно надати освіті та науці політичної ваги, оскільки освіта в добу глобалізації та високих 

технологій – це фактор соціальної стабільності, економічного добробуту  країни, її 

конкурентноздатності та національної безпеки. Тільки за такого підходу до освіти можна вивести 

її за відомчо-галузеві бар'єри та повернути їй природну стабільність як сфери інвестиції й реалізації 

загальнонаціональних інтересів та пріоритетів нашої держави. В якості пріоритетних 

запропоновано вважати наступні: підвищення статусу освітян і науковців та формування нової 

культури взаємовідповідальності освіти й науки за долю суспільства, а суспільства й держави – за 

стан освіти і науки; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; формування навчальних 

стандартів відповідно до нових вимог ринку праці та принципів їх взаємоузгодження в контексті 

процесів інтернаціоналізації освіти й глобалізації ринку праці; досягнення такого рівня якості 

освіти, який гарантував би конкурентоспроможність нашої освіти на міжнародному рівні; 

забезпечення механізмів втілення концепції освіти впродовж життя; виховання морально й духовно 

розвинених індивідуальностей з творчо-критичним мисленням, активною громадською позицією, 

активних членів українського суспільства і світової спільноти; створення нової партнерської моделі 

взаємодії держави з організаціями науковців, за якої рішення щодо пріоритетів наукової політики 

повинні ухвалюватися на основі широкого залучення організмів самоорганізації самих науковців; 

досягнення рівня фінансування освіти й науки у відповідності з вимогами чинного законодавства та 

з потребами не лише збереження, а й нарощування наукового потенціалу держави; покращення 

інформаційного забезпечення вітчизняної освіти і науки шляхом цільового збільшення фінансування 

наукових бібліотек, забезпечення доступу до набору основних паперових та електронних наукових 

видань. Показано, що у системі освіти повинні бути створені умови для забезпечення й збереження 

фізичного і морального здоров'я дітей. Для досягнення цього необхідно: реалізувати систему 

профілактики алкогольної й наркотичної залежностей серед учнівської молоді, розробити і 

впровадити в життя навчального закладу ефективні програми пропаганди здорового способу 

життя; розробити та реалізувати державні програми з громадської освіти, патріотичного 

виховання та освіти для демократичного суспільства; підтримувати учнівське і студентське 

самоврядування, молодіжні громадські організації, товариства, які сприяють формуванню активної 

громадянської позиції. 

Ключові слова: якість, якість освіти, система управління якістю, характеристики якості 

освіти, якість результату освіти, мотивування якості. 
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Summary. The importance of education in the system of sustainable development of the national economy 

is investigated in this paper. It is education that is a strategic resource and currently a significant reserve of the 

state, which can be used for the benefit of society as a whole.It is shown that education and science should be 

given a political weight, because education in the age of globalization and high technology is a factor of social 

stability, economic well-being of the country, its competitiveness and national security. Only with such an 

approach to education it can be taken out of departmental and sectoral barriers and return it to its natural stability 

as an area of investment and implementation of national interests and priorities of our state. It is proposed to 

consider the following criteria as priorities: raising the status of educators and scientists and forming a new 

culture of mutual responsibility of education and science for the fate of society, and society and the state – for the 

state of education and science; ensuring equal access to the sound academic background; formation of educational 

standards in accordance with the new requirements of the labor market and the principles of their coordination 

in the context of the processes of education internationalization and labor market globalization; achieving the 

level of education quality which guarantee the competitiveness of our education at the international level; 

providing mechanisms for implementing the concept of lifelong learning; education of morally and spiritually 

developed individuals with creative and critical thinking, active public position, active members of Ukrainian 

society and the world community; creation of the new partnership model of the state interaction with organizations 

of scientists, according to which decisions on priorities of scientific policy should be made on the basis of wide 

involvement of scientists self-organization; achieving the level of education and science funding in accordance 

with the requirements of current legislation and the needs to preserve and increase the scientific potential of the 

state; improving the information support of domestic education and science by targeted increase in scientific 

libraries funding, providing access to major paper and electronic scientific publications. It is shown that the 

education system should create conditions to ensure and preserve physical and moral health of children. To 

achieve this goal, it is necessary to implement the system of prevention of alcohol and drug addiction among 

students, develop and implement effective programs to promote healthy lifestyle; develop and implement state 

programs on public education, patriotic education and education for democratic society; to support pupil and 

student self-government, youth public organizations, societies which promote formation of active civil position. 

Key words: quality, quality of education, quality management system, characteristics of education 

quality, quality of education result, quality motivation. 
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Постановка проблеми. Підвищення якості освітніх процесів є важливим 

елементом удосконалення національної економіки, адже освіта є джерелом 

технологічного та інноваційного руху, зростання рівня адаптивності економічних систем 

усіх рівнів. Шляхом отримання якісних освітніх послуг підвищується загальний рівень 

знань суспільства, створюються передумови для прогресивного розвитку. 

Питання менеджменту освіти є актуальними й такими, що потребують подальших 

досліджень та розроблень, зважаючи на той пролонгований вплив, який освіта справляє 

на суспільство загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам якості освіти 

приділяє увагу багато як зарубіжних, так і українських вчених: Н. Л. Коломінський, 

Ф. І. Хміль, Г. М. Серіков, В. П. Симонов, І. П. Волков; Ф. Тейлор, А. Файоль, 

М. Альберт, П. Дракер, В. Кінг, М. Мескон. Окремі дослідники зосереджували увагу на 
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процесах менеджменту процесів, які можна імплементувати і щодо освіти, інші ж 

розглядали освітній процес як об’єкт управління. 

Метою дослідження є розгляд ефективності освіти України з погляду 

менеджменту, що потребує докорінної перебудови.  

Постановка завдання. В рамках сучасних цивілізаційних вимірів Україна 

повинна застосовувати принципи переходу до стійкого розвитку, який передбачає 

гармонійні, проте швидкі акселартивні дії в економічному, екологічному та соціальному 

аспектах. У такому суспільстві наука й освіта безумовно набувають пріоритетного 

значення. Саме тому перехід на інноваційну модель розвитку повинен стати одним із 

найважливіших пріоритетів нової владної команди. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на всі негативні тенденції, освіта і 

наука в Україні є стратегічним резервом держави, який можна і треба вміло та діяльно 

використовувати на користь суспільства й держави. Потрібно надати освіті та науці 

політичної ваги, оскільки освіта в добу глобалізації та високих технологій – фактор 

соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її конкурентноздатності та 

національної безпеки. Тільки за такого підходу до освіти можна вивести її за відомчо-

галузеві бар'єри та повернути їй природну стабільність як сфери інвестиції й реалізації 

загальнонаціональних інтересів та пріоритетів нашої держави. 

Сьогодні освіта і наука в Україні є дзеркалом суспільства, усіх його вад і 

негараздів. Застаріла фінансова система підтримки наукових, педагогічних та науково-

педагогічних кадрів, адже в освіті сьогодні визначальним є механізми політики 

виживання, а не політики її ефективного розвитку. Однак тільки разом, спільними 

зусиллями ми спроможні зробити освіту і науку інвестиційно привабливими для бізнесу, 

економіки, промисловості й створити надійну партнерську модель взаємодії 

«суспільство-бізнес-освіта-влада». 

У психології є правило «5 чому». Це техніка вивчення причинно-наслідкових 

зв'язків, котрі лежать в основі тієї чи іншої проблеми. Цей метод було винайдено зовсім 

не у сфері психології, а у сфері автомобілебудування. Першими його запропонували 

засновники корпорації «Toyota», але він набув широкого розповсюдження. Саме завдяки 

цьому правилу можна легко прослідкувати першопричину виникнення тієї чи іншої 

ситуації, за допомогою 5 простих запитань «Чому?». З освіти тікають кращі з кращих. 

Чому? Бо їх ніхто не чує, про них ніхто не думає. Педагоги мають і власні рецепти, і 

власні інгредієнти, продовжують працювати під снігопадами паперів, дощами реформ, 

блискавками перевірок, камінням наказів, батогами адміністрації [8]. 

Потрібно розкрити помилки попередників, щоб показати світові безглуздість 

минулих рішень, перетрусити освіту через сито, вибрати пỳчками власних пальців і 

викинути геть старі методи, запліснявілі цінності, малоефективних працівників освіти 

усіх рангів, перебрати, наче Попелюшка, крупинка за крупинкою усе, що намішали за 

три десятиліття. Швидко створити такі умови, щоб затримати ентузіастів, ініціаторів та 

професіоналів та ще й зацікавити студентів-випускників [8]. 

Потрібно вирішувати соціальні та економічні проблеми за допомогою освіти і 

науки. Для цього пропонується системний перехід від принципів галузевої політики до 

принципів створення широкого та гнучкого набору освітніх послуг, відкритого доступу 

до інформації про освіту та освітній ринок, підтримки і розвитку наукових досліджень 

та високих технологій, застосування міжнародних стандартів створення навчальних 

планів та освітніх програм, оцінювання якості. Лише за таких умов ми зуміємо разом 

вирішити стратегічно найважливіші завдання: 

- підвищення статусу освітян і науковців та формування нової культури 

взаємовідповідальності освіти й науки за долю суспільства, а суспільства й держави – за 

стан освіти і науки; 
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- забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

- формування навчальних стандартів відповідно до нових вимог ринку праці та 

принципів їх взаємоузгодження в контексті процесів інтернаціоналізації освіти й 

глобалізації ринку праці; 

- досягнення такого рівня якості освіти, який гарантував би 

конкурентоспроможність нашої освіти на міжнародному рівні; 

- забезпечення механізмів втілення концепції освіти впродовж життя; 

- виховання морально й духовно розвинених індивідуальностей з творчо-

критичним мисленням, активною громадською позицією, активних членів українського 

суспільства і світової спільноти; 

- створення нової партнерської моделі взаємодії держави з організаціями 

науковців, за якої рішення щодо пріоритетів наукової політики повинні ухвалюватися на 

основі широкого залучення організмів самоорганізації самих науковців; 

- досягнення рівня фінансування освіти й науки у відповідності з вимогами 

чинного законодавства та з потребами не лише збереження, а й нарощування наукового 

потенціалу держави;  

- покращення інформаційного забезпечення вітчизняної освіти і науки шляхом 

цільового збільшення фінансування наукових бібліотек, забезпечення доступу до набору 

основних паперових та електронних наукових видань. 

Майбутнє нашої освіти і науки – це майбутнє нашої держави, від нашої активності 

залежить наш спільний успіх. Протягом останніх років спостерігається спад якості 

середньої і вищої освіти, поглиблення нерівності в доступі до якісної освіти. Із прикрістю 

доводиться констатувати, що в Україні сфера освіти не виконує роль провідника 

суспільних процесів, виявляється не готовою до виконання завдань нової економіки й 

ринку праці, до формування громадян, які здатні розбудовувати суспільство з 

демократичними цінностями. 

Низький рівень фінансування освіти разом із неспроможністю влади ефективно 

керувати системою освіти призводить до значних розшарувань суспільства щодо 

можливостей доступу до якісної освіти. Нерівний доступ до якісної середньо-спеціальної 

та вищої освіти поглиблює соціально-економічну нерівність у країні, зважаючи на 

зростання залежності між обмеженою або ж невідповідною до вимог ринку праці 

освітою і бідністю. 

Ми бачимо гігантську прірву між переможцями світових олімпіад і середнім 

базовим рівнем українських шкіл. Цей рівень видно за міжнародними освітніми 

вимірюваннями, такими, як PISA, яке показує, що 36% учнів не знають математики 

навіть на базовому рівні, адже третина не подолала прохідний бар'єр на ЗНО з 

математики [7]. 

Сучасна система виховання не відповідає сподіванням суспільства, яке 

оновлюється. Виховання часто зводиться тільки до навчання. У суспільстві владна 

політична і фінансова «еліта» демонструють вартості, протилежні тим, яким навчає 

школа: нехтування інтересами народу, відсутність власної громадянської позиції, 

маніпуляції людьми, розходження між декларованими цінностями та діями. Тому 

спостерігаємо дефіцит ідеалів, вартостей у молодіжному середовищі, недостатній рівень 

національної свідомості та громадської відповідальності. 

Система освіти України повинна впроваджувати істотні зміни, щоб забезпечити: 

становлення демократичного суспільства, розвиток ринкової економіки, інтеграцію до 

Європейської спільноти. Ці зміни мають бути спрямовані на зростання якості, 

ефективності та справедливості у сфері освіти. Підвищення якості освіти означає 

відповідність освіти потребам особистості в сучасних умовах та потребам суспільства 

для його демократичного розвитку. Ефективність – отримання кращих освітніх 
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результатів при використанні наявних ресурсів. Справедливість – створення рівних 

можливостей для отримання якісної освіти. 

Забезпечення якості, ефективності, справедливості в освіті в інтересах кожного 

громадянина і суспільства в Україні. Для досягнення цього необхідно: 

1. Визначити стандарти освітніх досягнень молоді, які забезпечать 

конкурентноздатність і мобільність на ринку праці, здатність до побудови національної 

держави й демократичного суспільства в Україні, гарантувати їх дотримання. 

2. Забезпечити отримання достовірної порівнювальної інформації про діяльність 

системи освіти в Україні через створення ефективної системи вимірювання, збирання, 

аналізу й розповсюдження інформації та проведення національних досліджень якості 

освіти. 

3. Залучити інвестиції у розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як 

навчального предмета й основного інструменту викладання та навчання в суспільстві. 

4. Модернізувати систему професійно-технічної освіти через адаптацію 

навчальних програм до потреб сучасного ринку праці, забезпечення сучасним 

обладнанням, розвиток підприємств і майстерень на базі професійно-технічних 

навчальних закладів. Передбачити попередні випереджальні заходи держави, які б мали 

стимулювати участь роботодавців у підготовці кадрів, забезпечити правове регулювання 

виробництва й реалізації продукції навчальних господарств, цехів, майстерень. 

Найвищі зарплати за видами економічної діяльності спостерігаємо у сферах 

фінансів та страхової діяльності, а також інформації та телекомунікації. Проте кількісно 

роботодавці найбільше потребують швачок, вантажників та слюсарів-сантехніків. Брак 

людей робочих спеціальностей, якісно підготовлених випускників середньої 

професійно-технічної освіти – не новинка. Із 301 тисячі безробітних 48% мають вищу 

освіту [4]. 

Держава повинна зрозуміти, чи популярні спеціальності – місця, де дійсно дають 

ефективні знання, які потім використають у професії. Відстежити працевлаштування 

молодих фахівців часто важко, а держава втрачає податки, адже окремі молоді люди 

зайняті у тіньовому секторі економіки. Дані про працевлаштування допомогли б 

показати ефективність української вищої школи в цілому. 

Втеча інтелектуальних кадрів з України – це державна проблема. Часто молодь 

їде після першої освіти за наступною до більш розвинених країн. А потім, не знаходячи 

реалізації вдома, залишається жити й працювати за кордоном [4]. 

У системі освіти повинні бути створені умови для забезпечення й збереження 

фізичного і морального здоров'я дітей. Система освіти повинна стати школою 

становлення вільного громадянина-патріота, який знає свої права й усвідомлює свою 

відповідальність перед суспільством. Для досягнення цього необхідно: 

1. Реалізувати систему профілактики алкогольної й наркотичної залежності серед 

учнівської молоді, розробити і впровадити в життя навчального закладу ефективні 

програми пропаганди здорового способу життя. 

2. Розробити та реалізувати державні програми з громадської освіти, 

патріотичного виховання та освіти для демократичного суспільства. 

3. Підтримувати учнівське і студентське самоврядування, молодіжні громадські 

організації, товариства, які сприяють формуванню активної громадянської позиції. 

Зрушення у політичному, економічному та суспільному житті нашої держави 

викликали суттєві організаційні перетворення в освітянській школі в цілому і в 

менеджмент-освіті зокрема. Освіта – така ж галузь економіки держави, як інші. Тобто 

процеси, що відбуваються в суспільстві, не можуть не позначитись і на рівні освіти. 

Висновки. Важливішим ринковим інструментом сучасного суспільства є 

менеджмент. Саме завдяки більшій практичній реалізації його головних принципів і 
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досягається перемога у конкурентній боротьбі, що позначається на суттєвому 

покращенні якості освітніх послуг. Значну увагу доцільно приділяти політиці 

менеджменту в закладах освіти: 

- товарній (звернути увагу на асортимент освітніх послуг, їх якість, форми 

надання); 

- ціновій (чи може бути однаковою вартість навчання для студентів різних 

спеціальностей, якщо попит на цих спеціалістів на ринку праці абсолютно різний? Чи 

може бути вартість навчання для студентів першого курсу такою ж, як для студентів 

третього чи п'ятого курсів? Чи можуть бути однаковими державні стипендії і пільги для 

всіх без винятку студентів, незалежно від рейтингу спеціальності чи навчального 

закладу?).  

Не менш важливими в освітній діяльності постають складові менеджменту у сфері 

надання традиційних послуг населенню («ЗР»). Серед них:  

- процес (англ. process) – технології навчання, сучасні методики та форми 

навчання – тренінги, індивідуальні групові дискусії, самостійна робота студентів та кейс-

навчання, проблемні лекції та ін.; 

- люди (англ. people) – кваліфіковані викладачі, що мають поєднувати у собі 

досвід не тільки науковців, але й педагогів-«акторів у театрі молодих душ»;  

- фізичне оточення (англ. physical environment) – матеріально-технічне 

оснащення освітніх закладів: унікальні за дизайном споруди, приміщення, бібліотеки, 

технічне оснащення викладачів та приміщень. За дотримання таких умов виграють усі 

учасники освітнього процесу і, в першу чергу, наші кінцеві споживачі – студенти. 

Conclusions. The most important market tool of modern society is management. Due 

to practical implementation of its main principles the victory in competition is achieved, It 

affects the significant improvement in the quality of educational services. Considerable 

attention should be paid to management policy at the educational institutions: 

- commodity (pay attention to the range of educational services, their quality, forms of 

provision); 

- price (can the cost of training for students of different specialties be the same, if the 

demand for these specialists in the labor market is completely different? Can the cost of the 

first-year students training be the same as for the third- or fifth-year students? Can state 

scholarships and benefits be the same for all students without exception, regardless of the rating 

of the specialty or educational institution?). 

Tthe following components of management in the field of traditional services to the 

population («CL») are not less important in educational activities. They include: 

- process – learning technologies, modern methods and forms of learning – trainings, 

individual group discussions, independent work of students and case studies, problem lectures, 

etc. 

- people – qualified teachers who must combine the experience not only of scientists 

but also teachers, «actors in the theater of young souls»; 

- physical environment – material and technical equipment of educational institutions: 

unique in design buildings, premises, libraries, technical equipment of teachers and classrooms. 

If such conditions are met, all participants in the educational process and, first of all, our final 

consumers – students – will benefit. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Резюме. Стаття присвячена особливостям корпоративної культури організації в умовах 

пандемії. Зазначено, що корпоративна культура організації є її основою. Тривалий час корпоративна 

культура була як певний набір етично-моральних правил поведінки організації. Із виникненням пандемії все 

змінилося. Даний момент значно вплинув на трансформацію Кодексу корпоративної культури організації. 

Передусім, на здійснення бізнес-процесів в онлайн режимі. Зауважено, що корпоративна культура є 

важливим складовим елементом загальної стратегії організації. Саме від неї залежить ефективність 

реалізації її загальної стратегії. Корпоративна культура є найпотужнішим стратегічним управлінським 

інструментом. Від правильності її застосування залежить ефективність майбутніх результатів 

організації. Представлено та описано основні фактори формування корпоративної культури організації: 

візія, цінності, практика, люди, місце, історія. Зазначено, що корпоративна культура є невидимою 

частиною організації. Проте є досить відчутною для клієнтів, споживачів, партнерів та інших учасників 

бізнес-світу. Представлено та описано основні маркери формування корпоративної культури організації: 

будівля організації, зовнішній вигляд персоналу організації, стиль спілкування в організації, «внутрішній 

культурний світ» організації, ставлення працівників до перспектив організації. Ці маркери є 

найголовнішими для загального розуміння корпоративної культури організації в цілому. Проте дані 

маркери корпоративної культури організації притаманні для офлайн діяльності. Корпоративна культура 

організацій в умовах пандемії є дещо іншою. Основний наголос тут ставиться на вмінні адаптувати 

етичні та моральні принципи в онлайн середовищі для здійснення бізнес-діяльності. Згідно з інформацією 

Global Culture Report (2021) визначено основні елементи корпоративної культури організацій, що зазнали 

найсильнішого впливу від пандемії. Першим із них є персонал (людський фактор). Іншим – технологічна 

забезпеченість для здійснення ефективної роботи в організації. Зауважено, що «правильних правил» 

створення корпоративної культури організації не існує. Є певний досвід та теоретично-практичні 

положення, які можна застосовувати для вдосконалення корпоративної культури організації. 

Ключові слова: корпоративна культура, Кодекс корпоративної культури організації, пандемія, 

фактори корпоративної культури, маркери корпоративної культури, персонал, технологічна 

забезпеченість. 
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Summary. This paper deals with the peculiarities of the corporate culture organization amid pandemic. 

It is noted that the corporate culture of the organization is its basis. For a long time, corporate culture had been 

like a set of ethical and moral rules of organizational behavior. However, pandemic has changed everything. The 

present situation significantly influenced the transformation of the organization’s Corporate Culture Code and 

first of all, business processes online implementation. The corporate culture is an important component of the 
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overall organization strategy. The effectiveness is based on strategy implementation. Corporate culture is the most 

powerful strategic management tool. The effectiveness of the organization’s future results depends on the 

application correctness. The main corporate culture formation factors of the organization such as vision, values, 

practice, people, place, history are presented and describe. The corporate culture is an invisible part of the 

organization. However, it is quite tangible for customers, consumers, partners, and other participants in the 

business world. The main markers of organization corporate culture formation: the organization structure, the 

organization’s staff appearance, communication style in the organization, the organization’s «internal cultural 

world», the employee’s attitude to the organization prospects are presented and described. These markers are 

essential for general understanding of the organization’s corporate culture, as a whole. However, these markers 

of the organization’s corporate culture are inherent in offline activities. The organization’s corporate culture amid 

pandemic is somewhat different. The main emphasis here is on the ability to adapt ethical and moral principles in 

the online business environment. According to the Global Culture Report (2021), the main elements of the 

organization’s corporate culture affected by the pandemic are identified. The first of them is the staff (human 

factor). Another is effective work with technological support in the organization. There are no «correct rules» for 

creating the organization’s corporate culture. There is some experience and theoretical and practical provisions 

that can be used to improve the organization’s corporate culture. 

Key words: corporate culture; organization Corporate Culture Code; pandemic; factor of corporate 

culture; markers of corporate culture; staff; technological safety. 
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Постановка проблеми. Швидкоплинні зміни в сучасному світі бізнесу 

вимагають формування та застосування кардинально нових підходів та шляхів до 

вирішення наявних кризових ситуацій. Не є винятком і корпоративна культура 

організацій, яка зазнала глобальних змін у зв’язку з переорієнтацією більшості компаній 

на онлайн діяльність, чому посприяла пандемія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в сфері корпора- 

тивної культури організацій проводили такі науковці, як: Колянко О. В., Лозова Т. І., 

Олійник Г. Ю., Кадацька Т. О., Ринкевич Н. С. та багато інших. 

Мета статті. Дане дослідження присвячене особливостям трансформації 

корпоративної культури організацій, які функціонують в умовах пандемії. 

Постановка завдання. Для всестороннього висвітлення всіх моментів даного 

дослідження, що стосується змін корпоративної культури організацій в умовах пандемії, 

виділено такі завдання, а саме: 

1) представити особливості щодо сутності поняття корпоративної культури 

організації; 

2) описати набір основних факторів, що формують корпоративну культуру 

організації – її внутрішнє середовище; 

3) визначити основні маркери, які формують загальне враження про 

корпоративну культуру організації для учасників зовнішнього середовища; 

4) на основі інформації Глобального звіту про культуру (Global Culture Report) 

дослідити основні фактори, що мали найсуттєвіший вплив на трансформацію 

корпоративної культури компаній протягом 2021 року в світі. 

Виклад основного матеріалу. В загальному корпоративна культура будь-якої 

організації виступає її основою. Адже перш ніж ефективно діяти на ринку, організації 

потрібні: фінансові ресурси, фахівці, набір певних правил поведінки щодо здійснення 

комунікаційних процесів, у тому числі й певні цінності, закони, принципи [1; 4], на яких 

базуватиметься реалізація стратегії цієї організації тощо. 

Корпоративна культура у своєму звичайному вигляді існувала як певний набір 

етично-моральних правил поведінки організації в цілому, включаючи певні принципи та 

закони, що відображали її сутність. Проте, починаючи з кінця 2019 року, з виникненням 

пандемії, все змінилося. Весь бізнес, бізнес-процеси та й особливості корпоративної 

культури організацій зазнали докорінних змін. Адже, якщо до появи пандемії все 
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функціонувало, в більшості, в офлайн умовах, то на даний час ситуація істотно змінилася 

в бік запровадження онлайн діяльності, що, в свою чергу, посприяло значним 

трансформаційним змінам і в самому Кодексі корпоративної культури. 

Варто зауважити, що корпоративна культура є важливим складовим елементом 

загальної стратегії організації, адже саме від її правильності формування залежатиме й 

ефективність реалізації самої стратегії. Керівники організацій застосовують корпоративну 

культуру як один із найпотужніших стратегічних управлінських інструментів щодо 

розроблення та прийняття важливих управлінських рішень, що в кінцевому підсумку 

матимуть значний вплив на ефективність майбутніх результатів [4] тощо. 

Особливості, що стосуються змісту та суті корпоративної культури організації, 

відображено на рис. 1 [1–2]. 
 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ –  

це певним чином сформований Кодекс корпоративної культури організації, який 

включає набір культурно-етичних законів та етично-моральних принципів щодо 

поведінки та комунікаційних процесів усіх її працівників, а також, головні 

цінності, переконання, традиції та звичаї, відображає особливі способи щодо 

управління та розв’язання її проблемних ситуацій 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Візія 

 

Корпоративна культура організації формується разом із її місією та 

основними баченнями, які визначають її основні цілі на довгострокову 

перспективу, а також суспільне значення в цілому 

 

Цінності 

Основою корпоративної культури організації виступають певні 

принципи – цінності, якими керуються її працівники для ефективної 

реалізації візії та місії в загальному 

 

Практика 

Цінності корпоративної культури організації мають значення лише за 

умови їхньої ефективної реалізації всіма, без винятку, працівниками цієї 

організації, а також за умови їхнього чіткого розуміння такої необхідності 

 

Люди 

Для забезпечення та підтримки успішності організації всі, без винятку, 

працівники повинні підтримувати, поділяти та розвивати встановлені 

цінності їхньої організації 

 

Місце 

Ефективність діяльності організації залежить не тільки від основного виду 

її діяльності, а також і від самої організації – її архітектури, дизайну, місця 

розташування, комунікацій тощо 

 

Історія 

Організація має відображати її «головних героїв» та їх успіхи, що будуть 

основними мотивуючими факторами для її працівників та підтримки 

успішності її корпоративної культури тощо 

 

 

Рисунок 1. Суть корпоративної культури організації 

 

Figure 1. The essence of organization corporate culture 

 

Сама по собі корпоративна культура виступає невидимою частиною організації, 

проте вона є досить відчутною для її клієнтів, споживачів, партнерів та інших учасників 

зовнішнього бізнес-світу, що мають справу з цією організацією. Тому варто представити 
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основні маркери, на основі яких формується загальне враження про корпоративну 

культуру організації для зовнішнього світу бізнесу (рис. 2) [2]. 

 

 

МАРКЕРИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Будівля організації: місце розташування, комунікації, вигляд, архітектура, 

вивіски, написи, дизайн, інтер’єр тощо 

Зовнішній вигляд персоналу організації: є значним візуальним елементом 

організації, який відображає її внутрішні особливості: стиль, 

формальність, неформальність тощо 

Стиль спілкування в організації: найважливіша складова корпоративної 

культури організації, яка вказує на рівень її клієнто-орієнтованості та 

визначає загальний етикет ділового спілкування (зосередженість на 

якісному виконанні особистих обов’язків, повага, відповідальність, 

особистісно-професійне спілкування, морально-етичний клімат в 

колективі, турбота, стресостійкість, вміння вирішувати конфліктні 

ситуації, зосередженість на основному тощо) 

«Внутрішній культурний світ» організації: підтримка працівниками 

основних цінностей організації, способи адаптації персоналу до змін, 

співпраця, взаємодопомога, взаємоповага, «етична» конкурентна 

боротьба, достовірна інформація, неформальні розмови тощо 

Ставлення працівників до перспектив організації: націленість на 

постійний розвиток організації, адаптація цілей організації до нових 

викликів часу, зосередженість на власному кар’єрному рості, навчання, 

самонавчання, розвиток, саморозвиток, вдосконалення, 

самовдосконалення, соціальна відповідальність тощо 

 

 

Рисунок 2. Маркери корпоративної культури організації 

 

Figure 2. The corporate culture markers of the organization 

 

Представлений перелік даних пунктів можна значно продовжити, але саме ці 

пункти вважаються найголовнішими для загального розуміння, що собою являє 

корпоративна культура організації в цілому, тобто її найосновніші маркери формування. 

Проте ці маркери формування загальної корпоративної культури більш притаманні 

корпоративній культурі організації за звичайної офлайн діяльності: «живого» 

спілкування з клієнтами, вирішення певних проблемних ситуацій очно та ін. 

Корпоративна культура організацій в умовах пандемії дещо видозмінилася, адже 

тут основний наголос уже ставиться на вмінні гнучко адаптовувати етичні та моральні 

принципи щодо здійснення бізнес-діяльності в онлайн середовищі з урахуванням 

забезпеченості ефективності отримуваних результатів як нині, так і на майбутнє [3]. На 

перший погляд – нічого складного, проте, як виявилося на практиці, виникло безліч 

різноманітних проблемних ситуацій, а подекуди й їх кризовість. 
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Одним із вагомих наукових джерел, на основі інформації якого можна 

ознайомитися зі змінами корпоративної культури організацій, є Глобальний звіт про 

культуру (Global Culture Report 2021) [5]. Такий звіт формує компанія «О. С. Tanner» на 

основі оцінювання проведеного опитування більше як 40 тис. працівників компаній у 

понад 20 країнах світу. 

Початок 2020 року виявився аж надто несхожим на попередні роки, це навіть не 

те, щоб взагалі кризовий рік, краще зазначити, що це період початку глобальних 

трансформаційних змін в усіх сферах людського життя. Це період, коли всі наявні 

традиційні підходи стали в один момент зовсім непридатними до застосування, а нові 

підходи знаходяться лише на етапах розроблення, формування та дослідження. 

Для організацій такі зміни мають всеохоплюючий глобальний вплив, адже за 

таких умов керівництву необхідно не тільки переглянути власну політику управління, 

але й виділити найосновніші сильні моменти та взяти їх до уваги при використанні в 

нових «правилах» діяльності. Тільки за такої ситуації можливо швидко адаптуватися до 

цих глобальних змін. 

Також гарним варіантом є швидке розуміння того, що потрібно все швидко та 

кардинально змінювати й підлаштовувати під нові вимоги часу, адже зволікання цієї 

інформації здатне призвести до безповоротних негативних моментів у діяльності всієї 

організації. Тобто, чим швидше відбудеться розуміння необхідності таких змін, тим 

скоріше створяться та впровадяться в дію нові підходи тощо. 

У даному «Global Culture Report» за 2021 рік представлено основні шість 

елементів, що відображають корпоративну культуру організації з середини, тобто такі, 

які формуються на основі оцінки певних груп відчуттів працівників організацій [5]: 

1) відчуття працівників щодо досягнення загальної мети організації: за 2021 рік 

результат цього елемента склав 69%, тобто скоротився на -2% відносно результату за 

2020 рік; 

2) відчуття працівників щодо реалізації власних можливостей в організації: за 

2021 рік цей показник дорівнює 64%, що є на -2% менше порівняно з його результатом 

за 2020 рік; 

3) відчуття працівників щодо можливості досягти успіху в цій організації: за 2021 

рік результат даного показника становив 66%, тобто на -1% менше порівняно з 

результатом 2020 року; 

4) відчуття працівників щодо їх «правильного оцінювання» в організаціях, 

іншими словами, чи справді цінує компанія своїх працівників: за 2021 рік даний 

показник мав результат в 62%, так само як і в 2020 році; 

5) відчуття працівників щодо їхнього «вигорання» в організації: за 2021 рік 

результат цього показника має 53%, тобто скоротився всього на -1% відносно результату 

за 2020 рік; 

6) відчуття працівників щодо «правильності» становища лідерства в організації: 

за 2021 рік цей показник становив 60%, що є менше на -1%, порівняно із значенням за 

2020 рік. 

Описані дані ключові компоненти вказують на те, що організаціям потрібно й 

надалі активно адаптовуватися до теперішніх змін, у тому числі й вдосконалювати 

власну корпоративну культуру, проте більш націлену на «захист» своїх працівників. 

Адже за опитуваннями персоналу компаній виділено фактори, які, на їхню думку, 

заважають їм нормально працювати та якісно виконувати власні обов’язки, серед них, 

зокрема [5]: 

1) 45% – можливість втрати власного робочого місця через закриття бізнесу в 

зв’язку із COVID-19; 

2) 37% – важкість адаптації до мінливих економічних умов; 
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3) 34% – запровадження нових урядових постанов; 

4) 24% – можливість скорочення або звільнення; 

5) 23% – швидкі зміни щодо умов міжнародної торгівлі. 

Отже, одним із основних елементів корпоративної культури організації, який 

потрібно вдосконалити, найперше є її персонал – людський фактор, від якого, як 

правило, й залежатиме увесь бізнес, адже працівники – це його основа. Без професійних 

фахівців не буде ефективного розвитку компанії. 

Крім цього, найбільший вплив на корпоративну культуру організації в умовах 

пандемії протягом 2021 року мали такі фактори [5]: 

1) наймання працівників у компанії скоротилося на 11%; 

2) загальний індекс підтримання споживача компаніями зменшився на 16%; 

3) професійне вигорання працівників компаній зросло на 15%; 

4) бажання працівників звільнитися з компанії скоротилося на 5%. 

Іншим, доволі важливим фактором, що також має неабиякий вплив на стан 

корпоративної культури організації, є ніщо інше, як її технологічна забезпеченість. Адже 

саме завдяки цьому фактору розвивається компанія. На даний час технології зіграли 

неабияку роль у «житті» компаній. У часи пандемій більшість компаній перейшли на 

віддалену онлайн діяльність, і чим краще компанії були технологічно оснащені, тим 

кращою була їхня «продуктивність» діяльності. Тому даний фактор потрібно 

враховувати для розвитку та забезпечення власної «безперебійної» діяльності. 

Проте, аналізуючи інформацію, подану в «Global Culture Report» за 2021 рік, 

бачимо, що наявні певні проблеми в сферах технічної та технологічної забезпеченості 

компаній. За словами працівників, деякі компанії перестали інвестувати в передові 

технології, і таких відповідей 29%, натомість, 31% працівників стверджують, що ті, які 

наявні в компаній технології, важко застосовувати [5]. 

Варто відзначити, що «правильних правил» щодо формування корпоративної 

культури організації просто не існує. Є лише певний досвід і теоретично практичні 

методики, які можна застосовувати при вдосконаленні власного Кодексу корпоративної 

культури компанії. 2020 рік показав, що розпочався період глобальних змін в усьому. І 

це лише початок. А тому чекати та сподіватися, що все повернеться до того періоду як 

було, не варто та нелогічно. Адже це марна трата часу, за який можна трансформувати 

наявні проблемні ситуації в значні та потужні можливості для своєї компанії. 

Висновки. Корпоративна культура організації потребує постійного розвитку та 

вдосконалення. В сучасному світі бізнесу зможуть ефективно працювати лише ті 

компанії, що мають чітко встановлену корпоративну культуру. Єдиного правильного 

правила створення корпоративної культури немає. Кожна компанія повинна сама 

формувати власну корпоративну культуру. Найважливішими орієнтирами такого 

формування є мета компанії та її працівники. 

Conclusions. The corporate culture of the organization requires constant development 

and improvement. In today’s business world, only companies with well-established corporate 

culture will be able to operate effectively. There is no single right rule for creating a corporate 

culture. Each company should form its own corporate culture. The most important landmarks 

of such formation are the goal of the company and its employees. 
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Резюме. Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил і членів їх сімей стало чи не найголовнішим у нашій країні, оскільки сьогодні маємо 

вже сьомий рік війни на Сході України. Розглядаючи сучасний стан соціального забезпечення 

учасників АТО/ООС і членів їх сімей та проаналізувавши деякі нормативно-законодавчі акти, варто 

відзначити, що соціальна підтримка зводиться переважно до надання матеріальних благ: пільг, 

субсидій, грошових виплат тощо. Разом з тим, на даний час  функціонують програми соціальної 

адаптації, психологічної реабілітації, але цими послугами користується незначний відсоток 

учасників бойових дій. Ключову роль відіграє фінансування даних програм: хоч бюджет з роками 

збільшується та розмір виплат залишається сталим. Тобто, при розрахунках виплат до уваги слід 

брати економічне становище країни. Водночас проаналізовано та виокремлено тенденції розширення 

спектра послуг та виплат, які надаються. Підкреслено важливість одного з основних законодавчих 

актів щодо соціального захисту учасників АТО/ООС – Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», в якому зазначено гарантії та допомоги, які надаються учасникам 

АТО/ООС та їхнім сім’ям. Зроблено наголос як на державних програмах, так і на програмах, які 

здійснюються в областях України та які спрямовані на підвищення кількості й якості надання послуг 

з соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо 

поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів надання послуг з підтримання учасників 

АТО/ООС. Аналіз регіональних програм дозволив оцінити рівень соціального забезпечення учасників 

АТО/ООС і членів їхніх сімей в Україні та Львівській області. Зокрема, проаналізована Комплексна 

програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців-

добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки дала змогу 

продемонструвати сильні та слабкі сторони регіональної програми, адже така ж  програма 

затверджена на 2020–2025 роки. 

Ключові слова: учасник АТО/ООС, АТО, ООС, ветерани війни, соціальні послуги, регіональні 

програми. 

 
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.104   Отримано 03.11.2021 

  

https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0
http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.104


Наталія Зеленко, Василь Зеленко, Станіслав Андрейчук, Мар’яна Гасяк 

 

ISSN 2409-8892. Galician economik journal, No 6 (73) 2021 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06 ......... 105 

UDC 351.83/.84:304 

 

SOCIAL PROTECTION OF ATO/JFO PARTICIPANTS AND THEIR 

FAMILY MEMBERS: REGIONAL ASPECT 

 

Natalia Zelenko1; Vasyl Zelenko2; Stanislav Andreichuk1; Mariana Hasiak1 

 
1Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine 

2Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine  
 

Summarу. The social protection of participants of the Anti-Terrorist Operation and the Joint Forces 

Operation and their family members has become one of the most important issues in our country, due to the fact 

of the seventh year of war in Eastern Ukraine. Considering the current state of social protection of ATO/JFO 

participants and their families and the analysis of some regulations, the social protection can be characterized as 

reduced mainly to material support, i.e., benefits, subsidies, cash payments and others. Although there are some 

programs on social adaptation, psychological rehabilitation, etc., at present they are used by a small percentage 

of combatants. The financing of these programs is of great importance although the budget for these programs is 

increasing over the years, the amount of payments remains stable, i.e., the economic situation of the country should 

be taken into account while calculating payments. At the same time, the trends of expanding the range of services 

and benefits provided are analyzed and highlighted. The importance of the Law of Ukraine «On the Status of War 

Veterans, Guarantees of their Social Protection» as one of the main legislative acts on social protection of 

ATO/JFO participants is emphasized. It specifies the guarantees and assistance provided to ATO/JFO participants 

and their families. Both state programs and programs implemented on regional level are considered as those 

aimed at improving the quantity and quality of social support services, rehabilitation, the efficiency of regional 

policy to enhance the quality of life, introduction of new mechanisms for providing services for ATO/JFO 

participants. The analysis of regional programs made it possible to assess the level of social protection of 

ATO/JFO participants and their family members in Ukraine and Lviv region. Particularly, the analyzed 

Comprehensive Program on Social Support of ATO/JFO Participants and their Families, ATO Volunteer Fighters, 

as well as Families of Heaven’s Hundred Heroes in Lviv region for 2018–2020 allowed to reveal the strengths 

and weaknesses of the regional program, as the same program was approved for 2020–2025.  

Key words: ATO/JFO Participant, ATO, JFO, war veteran, social services, regional programs. 
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Постановка проблеми. Військовий конфлікт на Сході України, який триває 

починаючи з 2014 року і по сьогодні, значно розширив сферу дії системи соціального 

захисту. Це спричинило потребу як на державному, так і на регіональному рівнях у 

здійсненні соціального захисту військовослужбовців та інших учасників антитерорис- 

тичної операції, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. Оскільки учасників антитерористичної операції віднесено до категорії 

учасників бойових дій, то це дає їм право користуватися гарантіями соціального захисту 

ветеранів війни і здійснюватися на відповідному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам соціального захисту 

учасників бойових дій в АТО/ООС присвячені праці С. Ветлинського, Г. Муляр, 

О. Гордієнка, О. Кондратенка, М. Кравченка, Д. Чижова та інших. 

Як зазначає О. Кондратенко, державна політика у сфері соціального захисту 

учасників бойових дій полягає у забезпеченні прав, гарантій та компенсацій.  

З цим погоджується М. Кравченко, який виокремлює ключові завдання 

соціального захисту учасників АТО/ООС, що включають забезпечення їх адаптації та 

психологічної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними 

та іншими засобами реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни, надання їм 

освітніх послуг. 
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На думку С. Ветлинського, ключовими напрямами діяльності органів державної 

влади у сфері посилення соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в 

АТО/ООС, на сьогодні є запровадження ефективної моделі грошового забезпечення 

військовослужбовців, удосконалення існуючої системи пільг та компенсацій для 

учасників АТО/ООС і членів їхніх сімей. 

Г. Муляр, звертаючи увагу на проблемні питання соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, робить акцент не тільки на грошовому забезпеченні, яке має 

взяти на себе держава, а й на питаннях, які також мають контролюватися державою, 

таких, як: механізм вирішення житлових проблем військовослужбовців-учасників АТО; 

система пільгового забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, учасників АТО 

та членів їхніх сімей; проблема полегшення адаптації військовослужбовців-учасників 

АТО до процесів мирного життя.  

Метою дослідження є аналіз сучасного стану соціального забезпечення 

учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей на регіональному рівнях. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено наступні 

наукові завдання: розглянути регіональні програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їхніх сімей, проаналізувати Комплексну програму соціальної 

підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-

добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки, зробити 

відповідні висновки та рекомендації.  

Для вирішення поставлених завдань використано методи: статистичний метод, 

аналіз, синтез, аналогія, комплексний підхід, статистичний метод.  

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з подіями, що відбуваються на Сході 

України починаючи з 2014 року, все частіше й гостріше постає питання соціального 

захисту учасників АТО та членів їхніх сімей. Це стало викликом для нашої держави, 

оскільки поява нових категорій соціального захисту (учасники АТО/ООС, члени їхніх 

сімей, внутрішньо переміщені особи, ін.) вимагає розширення меж соціального захисту 

і, відповідно, дещо ускладнює наявні проблеми й суперечності системи соціального 

захисту населення України. 

Учасники АТО та ООС віднесені до окремої категорії осіб, які наділені 

спеціальними правами та обов’язками і, відповідно, спеціальними механізмами захисту 

таких прав та інтересів. Державна політика у сфері соціального захисту учасників 

АТО/ООС включає створення необхідних умов для адаптації, психологічної реабілітації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами 

реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни, надання послуг у сфері освіти, 

професійної та соціальної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової 

служби, учасників АТО та ООС, які демобілізувалися й перебувають у резерві [1]. 

Ключові напрями діяльності органів державної влади у сфері покращення 

соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в АТО та ООС, на сьогодні 

є: запровадження ефективної моделі грошового забезпечення військовослужбовців; 

встановлення на законодавчому рівні дієвого механізму забезпечення житлом 

військовослужбовців та їхніх сімей; удосконалення існуючої системи пільг та 

компенсацій для учасників АТО, ООС та членів їхніх сімей; ефективне вирішення 

соціальних питань в умовах військового навчання, несення бойової та допоміжної 

служби; запровадження ефективної системи психологічної та фізіологічної реабілітації 

для учасників АТО та ООС; надання можливості усім реалізувати потребу в санаторно-

курортному лікуванні, оздоровленні тощо [2]. 

На сьогодні нормативно-правове забезпечення надання соціальних послуг 

учасникам АТО та ООС забезпечується великою кількістю нормативно-правових актів, 

серед яких: Конституція України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0


Наталія Зеленко, Василь Зеленко, Станіслав Андрейчук, Мар’яна Гасяк 

 

ISSN 2409-8892. Galician economik journal, No 6 (73) 2021 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06 ......... 107 

України, Кодекс цивільного захисту, закони України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», «Про боротьбу з тероризмом», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальні послуги», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Значна кількість нормативно-

правових актів прийнята КМУ у вигляді постанов та розпоряджень, якими регулюються ті 

чи інші аспекти надання матеріальної допомоги та соціального обслуговування. Аналіз 

чинного українського законодавства дозволяє зробити висновок, що задля забезпечення 

захисту прав та інтересів учасників АТО та ООС законодавством передбачена низка пільг: 

медичних, житлово-комунальних, освітніх, трудових, соціальних, податкових тощо [3]. 

Задля оцінювання сучасного стану соціального забезпечення учасників АТО/ООС 

доцільно розглянути розмір фінансування з бюджетних програм у поточному та минулих 

роках Міністерства у справах ветеранів, зокрема [4]:  

1. Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання 

загальнодержавних програм, заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат порівняно з 

минулим роком залишилася незмінною та становить 8.5 млн. 

2. На забезпечення заходів із соціальної адаптації, психологічної реабілітації та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) 

виділено 256 млн, що на 10 млн більше, ніж у 2020 році. Для кращого розуміння також слід 

врахувати виплати за 2019 рік, які становили більш як у два рази меншу суму – 111 млн. 

3. Фінансування програми компенсації за житло особам з інвалідністю І–ІІ групи 

та сім’ям загиблих становить 305 млн. Аналогічний обсяг фінансування програма мала 

й у 2020 році. 

4. Фінансування програми компенсації за житло для учасників АТО/ООС, які є 

особами з інвалідністю ІІІ групи або внутрішньо переміщеними особами становить 

248 млн, у 2020 році – аналогічний об’єм фінансування. 

5. На забезпечення роботи апарату Мінветеранів у 2021 році закладено 374 млн, 

у 2020 – 377 млн. 

Щодо забезпечення бюджетних Програм Міністерства соціальної політики [5]:  

 Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється 

чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та осіб 

з інвалідністю було виділено у 2021 році 244 млн, у порівнянні з 2020 це на 35 млн більше. 

 Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби, – 82 млн, аналогічна сума видатків й у 2020 році. 

 На виплати до 5 травня 2021 року сума становить 1 млрд 382 млн, така ж сума 

була у 2020 році. 

Це свідчить про те, що на сучасному етапі соціальне забезпечення учасників 

бойових дій в Україні з роками покращується через реалізацію програм підтримки як на 

державному, так і на регіональному рівнях. 

Відтак, в областях України діють різні програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, зокрема: 

- Вінницька область. Станом на 2019 рік в області було 19216 УБД. «Обласна 

комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/Операції 

Об’єднаних Сил на 2016–2021», яка передбачає комплекс заходів, які реалізовуватимуться 

з метою надання соціальних, психологічних, медичних, юридичних та інших послуг 

громадянам, які беруть участь в антитерористичній операції та операції об’єднаних сил на 

Сході України, членів їхніх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС [6].  
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- Волинська область. Станом на 2019 рік в області було 11130 УБД. «Регіональна 

програма підтримки учасників антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил та 

членів їх сімей на 2020-2021 роки» передбачає забезпечення соціальними гарантіями та 

соціальним захистом членів сімей загиблих (зниклих безвісти) учасників антитерорис- 

тичної операції та родин загиблих «майданівців» шляхом надання послуги відпочинку в 

комунальних санаторно-курортних закладах області, надання екстреної соціально-

психологічної допомоги та всебічної підтримки учасників АТО, виведення їх із 

кризового стану, попередження домашнього насильства та надання допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства, спеціалістами групи швидкого реагування [7].  

- Дніпропетровська область. Станом на 2019 рік в області було 30173 учасники 

бойових дій. «Комплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації учасників 

АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020–2022 роки», метою якої 

є підвищення кількості та якості надання послуг з соціальної підтримки, реабілітації, 

ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадже- 

ння нових механізмів надання послуг з підтримки учасників АТО/ООС, осіб, які отримали 

інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС, бійців-добровольців, членів сімей вищезазна- 

чених категорій, осіб та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС Дніпропетровської 

області. Також працює програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей «Родина героя», яка передбачає надання грошової допомоги [8].  

- Житомирська область. Станом на 2019 рік в області було 18573 УБД. 

«Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік». Метою 

програми є: забезпечення лікування, санаторно-курортного лікування, медичної 

реабілітації, стоматологічного та онкологічного лікування учасників АТО/ООС, 

Революції Гідності, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні; матеріальна підтримка родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні; проведення заходів у рамках 

відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких, спортивно-масових 

заходів за участю ветеранів війни та членів їх сімей, родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні [9].  

- Київська область. «Програма соціальної підтримки в Київській області учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а 

також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021–2022 роки». 

Метою програми є: матеріальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції, родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах;правова підтримка, інформаційне забезпечення та підтримка 

діяльності соціальних установ та закладів, що надають соціальні послуги учасникам 

антитерористичної операції; забезпечити контроль за медичним обслуговуванням учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції [10]. 

- Кіровоградська область. Станом на 2019 рік в області було 12326 УБД. 

«Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих 

(померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021–2025 роки». 

Метою програми є покращення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, 

членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, учасників війни, з числа 
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учасників АТО/ООС та учасників-добровольців підтримка їх належного морально-

психологічного стану, підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами [11].  

- Хмельницька область. Станом на 2019 рік в області було 16380 УБД. «Обласна 

комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, 

які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України та вшанування пам’яті загиблих на 2021–2022 роки». 

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, 

членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції 

Гідності та учасників-добровольців підтримання їх належного морально-психологічного 

стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами [12].  

- Полтавська область. Станом на 01.11.2020 в області проживає 18117 учасників 

бойових дій. Наразі реалізується «Комплексна програма соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021–2025 роки». Соціальна підтримка пільгових категорій 

населення здійснюється за різними напрямками, зокрема: забезпечення санаторно-

курортним лікуванням окремих пільгових категорій громадян; надання грошової 

допомоги та пільг окремим категоріям громадян; соціальне забезпечення ветеранів 

війни; соціально-медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей; соціальне супроводження осіб з 

інвалідністю та одиноких громадян похилого віку; виплата компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом пільгових категорій громадян; фінансова підтримка 

організаційної діяльності обласних громадських організацій, які опікуються проблемами 

осіб з інвалідністю та ветеранів АТО/ООС [13].  

- Рівненська область. Станом на 2019 рік в області було 10853 УБД. «Обласна 

комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й 

оборони, відсічі й2 стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпечення їх здійснення на 2019–2022 роки».  

До програми включено такі напрями діяльності: забезпечення земельними 

ділянками та вирішення житлових питань учасників, членів сімей загиблих та ветеранів 

війни-добровольців; надання медичної допомоги та забезпечення відновної реабілітації 

учасників; надання послуг службою зайнятості та дотримання трудового законодавства 

у сфері соціальних гарантій осіб з числа учасників; культурно-просвітницька діяльність 

та патріотичне виховання молодого покоління тощо [14].  

- Тернопільська область. Станом на 2019 рік в області було 6649 УБД. «Обласна 

Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, Операції 

Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності на 2020–2024 роки». 

Метою програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов 

для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових 

дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності [15].  
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- Чернігівська область. Станом на 2019 рік в області було 13196 УБД. «Програма 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей, бійців-добровольців у Чернігівській області на 2019–2023 роки». 

Метою та пріоритетними напрямками діяльності Програми є сприяння соціальній 

адаптації та повернення до повноцінного життя учасників АТО, ООС, членів їх сімей 

шляхом надання інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної, 

матеріальної допомоги, здійснення професійної підготовки (перепідготовки), надання 

оздоровчих послуг, упровадження ефективного механізму забезпечення їх усіма видами 

соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України [16].  

- Щодо «Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області 

учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв 

Небесної Сотні на 2018 – 2020 роки і пізніше на 2021–2025 роки» хотіли б зупинитися 

детальніше. Основною метою як попередньої програми, так і нинішньої є надання 

комплексної допомоги учасникам АТО/ООС, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих 

(померлих) під час участі в АТО, родин Героїв Небесної Сотні, бійців-добровольців АТО; 

підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

їхніх сімей; поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. Станом 

на 1 січня 2021 року в області проживають: 319 родин, у яких родичі загинули під час 

проведення антитерористичної операції, 22 родини Героїв Небесної Сотні, 230 дітей 

військовослужбовців, які загинули в антитерористичній операції. Загиблих учасників 

АТО/ООС – 319, померлих учасників АТО/ООС – 445, 1244 особи з інвалідністю внаслідок 

війни (І група – 37, ІІ група – 262, ІІІ група – 945), 285 бійців-добровольців АТО (13 з них 

померло), 141 внутрішньо переміщена особи, члени сім'ї загиблих учасників АТО/ООС – 

738 осіб та 19957 демобілізованих учасників антитерористичної операції [17]. 

Варто відзначити, що спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення 

фінансування, яке виділяється з обласного бюджету на забезпечення учасників АТО/ООС 

та Революції Гідності та їхніх сімей у Львівській області за 2018–2021 рр. (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1. Кошти, виділені на забезпечення учасників АТО/ООС і Революції Гідності та їхніх сімей у 

Львівській області 

 

Figure 1. The funds allocated to support the participants of ATO / JFO and the Revolution of Dignity, and 

their families in Lviv region 
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Відзначимо, що Програма на 2021–2025 роки зберегла цю тенденцію, та на 

2021 рік фінансовий ресурс Програми становить 41млн 32тис 100 грн. 

Розглядаючи спектр наданих послуг учасникам АТО/ООС, відзначимо, що 

значно збільшилася кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування та 

послуги психологічної реабілітації (майже удвічі в 2020 р. у порівнянні з 2018 р.). Щодо 

послуг з професійного навчання, то за 2018–2020 рр. ними скористалася приблизно 

однакова кількість осіб (рис. 2). 
 

 

 

Рисунок 2. Кількість осіб, які скористалися різними послугами з 2018 по 2020 рр. 

 

Fiqure 2. The number of people who had used various services from 2018 to 2020 

 

Відтак, значно збільшилася кількість осіб, які отримали санаторно-курортне 

лікування та послуги психологічної реабілітації (майже удвічі в 2020 р. у порівнянні з 

2018 р.). Щодо послуг з професійного навчання, то за 2018–2020 рр. ними скористалася 

приблизно однакова кількість осіб. 

Позитивним явищем є те, що зростає кількість осіб, яким надають психологічні 

послуги. Адже, щоб забезпечити гідний рівень соціального забезпечення учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей в Україні необхідно, окрім гарантування матеріальних 

виплат, водночас забезпечувати соціальну адаптацію, професійну реабілітація та 

психологічну реабілітацію даної категорії. 

Висновок. Розглядаючи сучасний стан соціального забезпечення учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей та проаналізувавши деякі нормативно-законодавчі акти, 

варто відзначити, що соціальна підтримка зводиться переважно до матеріального блага: 

пільги, субсидії, грошові виплати тощо. Послуги психологічної, професійної реабілітації 

та соціальної адаптації учасників АТО/ООС потребують удосконалення, адже цими 

послугами користується незначний відсоток учасників бойових дій.  

Аналіз регіональних програм дозволив оцінити рівень соціального забезпечення 

учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей в Україні та Львівській області. Ключову роль 

відіграє фінансування даних програм. Хоч бюджет з роками збільшується, та розмір 

виплат залишається сталим, тобто, при розрахунках виплат до уваги слід брати 

економічне становище країни. Слід відзначити тенденцію розширення спектра послуг та 

виплат, які надаються. Метою даних програм є всебічне соціальне забезпечення, 

сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя учасників 
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АТО/ООС та членів їхніх сімей шляхом надання інформаційно-правової, медичної, 

соціальної, психологічної, матеріальної допомоги, здійснення професійної підготовки, 

надання оздоровчих послуг, упровадження ефективного механізму забезпечення їх усіма 

видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України. 

Розгляд Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області 

учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв 

Небесної Сотні на 2018–2020 роки, яка провадиться Департаментом соціального захисту 

населення ЛОДА, дає змогу продемонструвати сильні та слабкі сторони регіональної 

програми, адже така ж програма затверджена на 2021–2025 роки. 

Conclusions. Considering the current state of social protection of ATO/JFO participants 

and their families and the analysis of some regulations, it should be noted that social protection 

can be characterized as reduced mainly to material support, i.e., benefits, subsidies, cash 

payments and others. The services of psychological, professional rehabilitation and social 

adaptation of ATO/JFO participants should be improved, as currently they are used by a small 

percentage of combatants.  

The analysis of regional programs made it possible to assess the level of social 

protection of ATO/JFO participants and their family members in Ukraine and Lviv region. The 

financing of these programs is of great importance. Although the budget for these programs is 

increasing over the years, the amount of payments remains stable, i.e., the economic situation 

of the country should be taken into account while calculating payments. At the same time, the 

trends of expanding the range of services and benefits provided are to be highlighted. The 

purpose of these programs is to ensure comprehensive social protection, promote social 

adaptation and help in returning to full life of ATO/JFO participants and their families. The 

means to achieve these goals are: the provision of information, legal, medical, social, 

psychological, material assistance, professional trainings, health services, implementation of an 

effective mechanism to provide them with all types of social guarantees under the current 

Ukrainian legislation.  

Consideration of the Comprehensive Program on Social Support of ATO/JFO 

Participants and their Families, ATO Volunteer Fighters, as well as Families of Heaven’s 

Hundred Heroes in Lviv region for 2018–2020, conducted by the Department of Social 

Protection of Lviv Regional State Administration, makes it possible to demonstrate the 

strengths and weaknesses of regional programs, as the same program was approved for 

2020–2025.  
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Резюме. Сучасний стан бізнес-процесів спонукає підприємства до розширення ринків збуту. Вихід 

підприємств на міжнародні ринки відкриває багато перспектив, таких, як збільшення клієнтів, 

підвищення рівня конкурентоспроможності, нові можливості для співпраці, збільшення прибутку тощо. 

Збут своєї продукції на світовій арені характеризує підприємство як сильного гравця. Нові валютні 

надходження вигідні не тільки підприємству, але й державі. У цілому експортна діяльність стимулює 

підприємства вдосконалювати технічну, сировинну базу, сприяє підвищенню якості продукції. Одночасно 

з перевагами від розширення міжнародної діяльності, оскільки експортна діяльність є комплексним 

чинником підвищення конкурентоспроможності підприємства, зростають і потенційні ризики. Тому 

важливо вчасно та якісно аналізувати показники, що формують експортну діяльність, адже вони 

впливають на рівень ефективності збуту продукції на міжнародних ринках. Незважаючи на те, що така 

економічна складова як експортний потенціал підприємства набирає оберти популяризації в сучасному 

світі. Через його багатогранність, вчені досі не дійшли до загального бачення оцінювання експортного 

потенціалу підприємства. На сьогодні багато підприємств через недостатню інформаційну базу не 

мають змоги здійснювати належний аналіз для стабілізування та покращення своєї роботи. В статті 

проаналізовано підходи до визначення експортного потенціалу підприємств вітчизняними та 

зарубіжними науковцями. Досліджено фактори, які впливають на підприємство в процесі виходу на 

міжнародний ринок та необхідність проведення належного оцінювання експортного потенціалу, від 

якого залежить ефективність діяльності закордоном. Розглянуто існуючі в наукових джерелах напрямки 

оцінювання та показники щодо визначення рівня експортного потенціалу підприємства. За отриманими 

в ході дослідження результатами проаналізовано недоліки багатоструктурних моделей оцінювання 

експортного потенціалу для підприємства. Запропоновано комплекс показників для експрес-оцінювання 

експортного потенціалу підприємства, що дозволить визначити існуючі можливості та пріоритетні 

завдання підприємства. 

Ключові слова: підприємство, потенціал, експортний потенціал, ефективність. 
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Summary. The current state of business processes encourages companies to expand markets. The entry 

of enterprises into international markets opens many prospects, such as increasing customers, increasing the level 
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of competitiveness, new opportunities for cooperation, increasing profits etc. Sales of its products on the world 

stage characterizes the company as a strong player. New foreign exchange earnings benefit not only the company 

but also the state. In general, export activities stimulate enterprises to improve the technical and raw material 

base, contribute to improving product quality. Along with the benefits of expanding international activities, the 

potential risks are growing as export activity is the complex factor in increasing the enterprise competitiveness. 

Therefore, it is important to analyze timely and qualitatively the indicators that shape export activity, because they 

affect the level of efficiency of sales in international markets. Despite the fact that such economic component as 

the enterprise export potential is gaining momentum in the modern world, due to its versatility, scientists have not 

yet come to a common vision of assessing the enterprise export potential. At present, many companies are not able 

to carry out proper analysis for stabiliatione and improvement of their work due to insufficient information base. 

The approaches to determining the enterprises export potential by domestic and foreign scientists are analyzed in 

this paper. The factors influencing the enterprise in the process of entering the international market and the need 

for a proper assessment of export potential, depending on the effectiveness of activities abroad, are investigated. 

The existing in scientific sources directions of the estimation and indicators concerning definition of the level of 

enterprise export potential are considered. According to the results obtained during the investigation, the 

shortcomings of multistructural models for assessing the enterprise export potential are analyzed. A set of 

indicators for rapid assessment of the enterprise export potential is proposed. It makes it possible to determine the 

existing opportunities and priorities of the enterprise. 

Key words: enterprise, potential, export potential, efficiency. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації загальною тенденцією світового 

розвитку є інтернаціоналізація підприємств, яка спрямована на освоєння нових ринків 

збуту та інтеграцію до міжнародної торгівлі, вітчизняні підприємства також не 

залишаються осторонь. За даними державної служби статистики з січня по липень 

2021 року Україна значно збільшила експорт та імпорт товарів, здійснюючи торгівлю з 

228 країнами світу. Імпорт у порівнянні з тим же періодом 2020 року збільшився на 

28,6% – до 37,24 млрд доларів, а експорт на 33,4% – до 35,51 млрд доларів [5].  

Серед можливих напрямів ЗЕД особливе місце займає експорт продукції. Саме 

експорт стає передумовою для збільшення обсягів виробництва та підвищення якості 

продукції, що впливає на покращення іміджу підприємства й зміцнення його 

конкурентних позицій. Рішення про вихід на міжнародні ринки вимагає ретельної 

підготовки і всебічного обґрунтування, адже ризики роботи на міжнародних ринках 

значно вищі й помилки в плануванні можуть призвести до серйозних економічних і 

репутаційних втрат. Здійснення експортної діяльності безпосередньо залежить від 

експортного потенціалу підприємства. Покращення управління процесами формування 

та реалізації експортного потенціалу підприємств сприятиме зростанню експортних 

показників та підвищенню ефективності діяльності підприємств у цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності та складових 

експортного потенціалу підприємства присвячені праці таких науковців, як Бегма В., 

Мазуров Г., Кузьмін О., Тимощук М. Р., Фещур Р. В., Пирець Н. Розробленням теоретичного 

підґрунтя та методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу підприємства 

займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких Гранберг А. Г., Миролюбова Т. В., 

Манина П. В., Дружкина М. О., Дикань В. В., Ежева А. Н., Чирановой Т.І. та ін. 

Незважаючи на достатню розробленість даного питання, збільшення впливу 

глобалізаційних процесів на діяльність вітчизняних підприємств, зростання 

невизначеності й непередбачуваності зовнішнього середовища, зумовлює необхідність 

визначення комплексу показників для оцінювання можливостей ефективної діяльності 

підприємства на міжнародних ринках. Для прийняття обґрунтованих рішень та 

зменшення ризику в процесі виходу на зовнішні ринки підприємства потребують 

швидкого та достовірного оцінювання експортного потенціалу, що робить дану 

актуальнішою й такою, що потребує ретельного дослідження. 
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Метою статті є аналіз підходів до оцінювання експортного потенціалу 

підприємства та визначення оптимального комплексу показників для експрес-оцінювання 

експортного потенціалу підприємства. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 

завдання: проаналізувати підходи до визначення експортного потенціалу підприємства 

та розкрити структуру його оцінювання, визначити особливості моделей оцінювання в 

різних країнах, описати фактори, що впливають на оцінювання експортного потенціалу 

підприємства та проаналізувати фактори впливу на залученість підприємств до 

оцінюваннчя експортних можливостей. 

Виклад основного матеріалу. В умовах розширення входження вітчизняних 

підприємств до міжнародних інтеграційних процесів зростає необхідність ефективного 

управління діяльністю підприємства та використання ресурсних можливостей його 

розвитку. Наявність в управлінському арсеналі комплексу показників, які дозволяють 

оцінити наявний експортний потенціал, його відповідність цілям підприємства та 

перспектив розвитку надає змогу чітко визначити можливості підприємства, його 

конкурентоспроможність на міжнародному ринку, а відтак і успішність його 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Будь-яке підприємство, яке тільки починає свою діяльність, або є досвідченним 

гравцем на національному ринку, має певний потенціал для подальшої діяльності, на 

якому будуються майбутні плани та задачі. В загальному розумінні потенціал як 

економічна категорія характеризується як джерела, можливості, засоби, запаси, які 

можуть бути використані для вирішення будь-якого завдання, досягнення певної мети. 

В економічній літературі потенціал розглядається у зв'язку з конкретними видами 

господарської діяльності, її спеціалізацією, структурою галузі, видом підприємства, 

враховуються масштаб та спрямованість господарських систем, наприклад потенціал 

країни, галузі, регіонального комплексу, корпорації тощо.  

У сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства окремо досліджується 

експортний потенціал. Таке виділення допомагає зосередитися в процесі аналізу та 

оцінювання на особливостях діяльності підприємства на міжнародному ринку. 

Незважаючи на визнання експортного потенціалу як засобу сприяння економічному 

зростанню та можливості активізації наявних та потенційних конкурентних переваг, 

існує багато різних визначень експортного потенціалу підприємства (ЕПП) як у 

вітчизняній, так і закордонній літературі. Результати аналізу визначень наведено 

на рис. 1.  

Наведені визначення мають спільні риси, експортний потенціал підприємства 

оцінюється з точки зору наявності ресурсів і можливостей для діяльності на 

міжнародному ринку. За результатами аналізу можна зробити висновок: експортний 

потенціал підприємства – це ресурси, які є в його розпорядженні, можливості й здатність 

виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка буде мати попит на міжнародному 

ринку, а також здатність налагоджувати взаємодію з іноземними партнерами.  

Через різноманітність визначень терміна за різними сферами науковці виділили 

чотири науково-методичні підходи до тлумачення експортного потенціалу 

підприємства. Компаративний підхід базується на теорії конкурентних переваг, визначає 

переваги підприємства за певними показниками у порівнянні з конкурентами. Ресурсний 

підхід базується на прирівнюванні «експортного потенціалу підприємства» із поняттям 

«економічний потенціал підприємства». Результативний підхід спирається на 

тлумачення експортного потенціалу підприємства, відштовхуючись від його цільової 

орієнтації. Системно-структурний підхід передбачає дослідження процесів, які 

відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства, й відображає його 

взаємовідносини із зовнішнім середовищем [7]. 
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Рисунок 1. Визначення терміна «експортний потенціал підприємства» 

 

Figure 1. The definition of «enterprise export potential» term 

 

Попри різноманіття тлумачення експортного потенціалу підприємства, його 

основна роль залишається однозначною – це регулювання ефективності міжнародної 

діяльності підприємства. Оцінювання рівня експортного потенціалу фахівці пропонують 

здійснювати за багатьма показниками та за певними напрямками. Залежно від 

розвиненості країни – питання щодо оцінювання цього комплексного економічного 

показника відрізняються. Наприклад, закордонні вчені не визначають експортний 

потенціал як фактор розвитку підприємства. Для зарубіжних підприємств дана 

процедура оцінювання входить до стандартизованих завдань та зобов'язань, які 

прописані у міжнародних нормах та стандартах. Для підтримання та коригування дій 

підприємств, які мають бажання розширити свої ринки збуту, існує спрощена модель 

покрокових рекомендацій. Дана процедура проходить у формі відповідей на питання, де 

керівництво підприємства має дійти до загального висновку щодо рівня експортних 

можливостей підприємства. Особливістю даної моделі оцінювання є відсутність 

розрахункових показників та точних числових висновків. Процедура проходить за 

такими блоками, як очікування підприємства щодо виходу на нові ринки збуту, 

фінансові, правові, людські ресурси, конкурентоспроможність продукції, логістика та 

державна політика щодо експорту [4]. На основі дослідження наукових джерел 

пострадянських науковців виділено цілий ряд структурних елементів експортного 

потенціалу підприємства та їх індикаторів для оцінювання (рис. 2). Різниця підходів до 

оцінювання зумовлюється наступною закономірністю: чим вище рівень розвитку 

держави, в якій проводиться свою діяльність підприємство, тим питання оцінювання 

експортного потенціалу має більш другорядний характер. Адже вплив та наявність 

факторів для розвитку підприємства, таких, як достатнє забезпечення ресурсами, надійна 

правова система, економічна стабільність держави, дотримання норм та правил ведення 

бізнесу з самого початку передбачають створення конкурентоспроможного 

підприємства. Тому важливість комплексного оцінювання експортного потенціалу 

виникає у тих підприємств, які не мають достатнього рівня умов ведення діяльності з 

боку держави та основи у вигляді внутрішніх показників для легкого виходу на зарубіжні 
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ринки. За цією структурою фахівці виділяють виробничий потенціал, фінансовий, 

кадровий, експортні можливості підприємства, ринковий потенціал, конкуренто- 

спроможність експортної продукції та участь у міжнародній промисловій кооперації. За 

всіма напрямками виділяється цілий комплекс показників, але наявність такого 

багатокомпонентного аналізу за кожним напрямком не дає можливості підприємству 

швидко зреагувати на зміни та виявити слабкі й сильні місця виробництва. 

Запропонована структура експортного потенціалу вимагає для оцінювання багато часу й 

кваліфікації персоналу й призводить до некоректного оцінювання в процесі планування 

виходу підприємства на міжнародний ринок [6]. 

 

 

 

Рисунок 2. Структура експортного потенціалу підприємства 
 

Figure 2. The structure of the enterprise export potential 
 

Джерело: розроблено авторами на основі [9]. 

 

На основі результатів аналізу запропоновано проводити оцінювання експортного 

потенціалу підприємства за основними показниками (табл. 2). Таке оцінювання не 

потребує багато часу на дослідження, є більш простим та допоможе підприємству 

побачити актуальний рівень свого експортного потенціалу. Для аналізу та оцінювання 

експортного потенціалу підприємства пропонуємо обрати такі основні напрямки. 

Виробничий потенціал. Для аналізу даного напрямку підприємству необхідно 

звернути увагу на ряд основних показників: 

- вартість основних виробничих фондів; 

- співвідношення об’єму продукції, що випускається, кількості необхідного 

обладнання та площі, що використовується;  

- місце розташування виробництва: наскільки воно віддалено від основного 

офісу та складу продукції, яка логістика необхідна для того, щоб доставити сировину та 

відвантажувати товар;  

- частка унікального інноваційного обладнання в структурі основних 

виробничих фондів. Інноваційність обладнання допомагає виробництву здійснювати 

оптимальну, мобільну діяльність та надає підприємству виходити на вищий рівень 

конкурентоспроможності.  

Фінансовий потенціал. У цьому напрямку розглянуто такі показники:  

- загальна рентабельність підприємства, даний показник є відносним та 

відображає прибутковість підприємства;  

- чистий прибуток допомагає оцінити ефективність діяльності підприємства за 

звітний період; 

- об’єм реалізації продукції відображає практичні можливості підприємства 

щодо виробництва товару; 
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- власні оборотні кошти призначені для покриття мінімальної потреби у 

створенні виробничих запасів задля забезпечення нормальної й безперебійної роботи 

підприємства; 

- коефіцієнт платоспроможності використовується для вимірювання здатності 

підприємства виконувати свої довготермінові боргові зобов’язання; 

- Кадровий потенціал. Аналіз даного напрямку базується на двох показниках:  

- чисельність персоналу показує співвідношення завдань, обов’язків та кількість 

працівників;  

- частка висококваліфікованих кадрів демонструє потенціал підприємства в 

нових розробках та підходах до роботи.  

Експортні можливості. Аналізуючи даний напрямок потенціалу, слід розрахувати 

об’єм продажів експортної продукції та прибуток від зовнішньоекономічної діяльності. 

Значення цих показників покаже, наскільки вигідно на даному етапі розвитку 

підприємства займатися експортною діяльністю. 

Ринковий потенціал. Для виходу на світовий ринок підприємству необхідно 

зробити аналіз наявних конкурентів – країн-імпортерів такої ж продукції та кількість 

контрагентів на зовнішньому ринку. Ці показники характеризують рівень попиту на 

продукцію та рівень переповненості нею. Важливо проаналізувати необхідність 

спеціальної сертифікації на продукцію, що виробляє підприємство. 

Конкурентоспроможність експортної продукції. Аналізується відповідність продук- 

ції стандартам та нормам на ринку, оцінюється частка продукції, сертифікованої за міжнаро- 

дними стандартами, та питома вага інноваційної продукції, що вказує на переваги поміж 

інших конкурентів. Співвідношення показників якості й вартості продукції аналізуються 

відносно можливостей підприємства та порівнюються з головними конкурентами. 
 

Таблиця 1. Основні показники оцінювання експортного потенціалу підприємства 

 

Table 1. The main indicators of the assessment of enterprise export potential 

 

Напрямки експортного 

потенціалу підприємства 
Показники 

Виробничий 

Вартість основних виробничих фондів 

Площа виробничого майданчика 

Місце розташування  

Частка унікального інноваційного обладнання в стуктурі 

основних виробничих фондів  

Фінансовий 

Загальна рентабельність 

Об'єм реалізації 

Чистий прибуток 

Величина оборотних коштів 

Коефіцієнт платоспроможності 

Кадровий 
Чисельність персоналу 

Частка висококваліфікованих працівників 

Експортні можливості 
Об'єм продажів 

Прибуток від експорту 

Ринковий 

Наявність міжнародних сертифікатів  

Кількість контрагентів на зовнішньому ринку 

Кількість країн-імпортерів продукції 

Конкурентоспроможність 

експортної продукції 

Частка продукції, сертифікованої на відповідність міжнародним 

стандартам 

Питома вага інноваційної продукції 

Якість виробленої продукції 

Вартість продукції відносно конкурентів  

Джерело: розроблено авторами на основі [9].  
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Висновки. Проаналізовано підходи до визначення експортного потенціалу 

підприємства. Аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних фахівців щодо напрямків та 

показників оцінки експортного потенціалу підприємства показав, що оцінювання 

зазвичай пропонується здійснювати відповідно до семи напрямків, де в кожному до 

десяти показників для аналізу. Такий підхід ускладнює процес оцінювання для 

підприємства, де головним критерієм є швидке реагування до змін внутрішнього та 

зовнішнього середовищ. Тому виділено п’ять основних напрямків оцінювання: 

виробничий, фінансовий, кадровий, ринковий потенціал, експортні можливості 

підприємства та конкурентоспроможність експортної продукції.  

За кожним напрямком виділено до п’яти показників, які складають основні 

характеристики можливостей підприємства. Запропоновані основні показники дозволять 

провести експрес-оцінювання експортного потенціалу підприємства в коротші терміни 

та з меншими фінансовими витратами, самостійно визначити сильні та слабкі місця 

підприємства в розрізі його експортних можливостей. Наведена методика може бути 

ефективною для оцінювання й виявлення переваг та недоліків зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Conclusions. In the research course the approaches for the determination of enterprise 

export potential are analyzed. Analysis of the works of foreign and domestic experts concerning 

the directions and indicators of assessment of enterprise export potential shows that it is 

reasonable to carry out the assessment in accordance with seven directions, each with up to ten 

indicators for analysis. This approach complicates the assessment process for the company, 

where the main criterion is rapid response to changes in internal and external environment, so 

there are five main directions of assessment: production, financial, human, market potential, 

export opportunities and competitiveness of export products.  

Up to five indicators have been identified for each direction, which are the main 

characteristics of the company's capabilities. The proposed basic indicators make it possible to 

carry out the express estimation of the enterprise export potential in shorter terms and with 

smaller financial expenses, to define independently the strong and weak places of the enterprise 

in terms of its export possibilities. This technique can be effective for assessing and identifying 

the advantages and disadvantages of foreign economic activity.  
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