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СЕКЦІЯ 1 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ, ГАЛУЗЯМИ ТА 

ГОСПОДАРСЬКИМИ КОМПЛЕКСАМИ. 

Azarenko Dmytro 

Student, МЕВ-22м 

State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine 

  

PROSPECTS AND PROBLEMS OF UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE EU 

 

Ukraine's policy on building relations with the European Union is implemented on the basis of the 

Law of Ukraine dated July 1, 2010 "On the Basics of Internal and Foreign Policy". Along with this, 

Ukraine's intention to develop relations with the EU based on the principles of integration was 

announced much earlier 

On June 14, 1994, the President of Ukraine, the President of the European Commission, and 

representatives of the EU member states signed the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) in 

Luxembourg. Thus, an economic and legal basis was laid in Ukraine's interactions with the EU[1]. 

Until 2011, relations between the EU and Ukraine were building slowly, but both sides always 

insisted and worked on deepening relations. Only during 2007-2012, there were 21 rounds of 

negotiations on the Association Agreement and 18 rounds of negotiations on the chapter of the 

Agreement on the establishment of a deep and comprehensive free trade area [5]. 

On December 19, 2011, at the Ukraine-EU summit, it was announced that the negotiations on the 

Association Agreement between Ukraine and the EU had been completed. A few months later, on March 

20, 2012, the Association Agreement was initialed at the level of negotiating delegations, and a year 

later, on May 15, 2013, the European Commission Board decided to recommend the EU Council to sign 

the Agreement, as well as to allow its temporary application until its completion procedures of 

ratification by EU member states[2]. 

The refusal of the top leadership of Ukraine in November 2013 to sign the Association Agreement 

between Ukraine and the EU caused the beginning of a mass peaceful protest in Ukraine in defense of 

the European integration aspirations of the people of Ukraine, which was called "EuroMaidan". But the 

government ignored the demands of the Protestants, and the peaceful protest turned into an armed 

conflict. 

Since the signing of the Association Agreement in 2014, fundamental changes have taken place in 

the geographical structure of Ukraine's foreign trade. Before that, about a quarter of the domestic export 

of goods was directed to the EU countries, about a third - to the markets of the CIS countries, the rest - 

to other countries of the world. During 2014-2021, this distribution changed in the direction of a 

significant decrease in the share of the CIS countries and a gradual increase in the share of the EU. 

Currently, the European Union is the largest trade partner of Ukraine with a specific weight of trade in 

goods of almost 40% of the total volume of foreign trade of Ukraine [3]. 

On the fourth day of the full-scale war with Russia, the President of Ukraine, Volodymyr 

Zelenskyi, signed an application for Ukraine's membership in the EU. On June 23, the leaders of 27 EU 

member states decided to grant Ukraine the status of a candidate for EU membership. 

Usually, when considering a candidate country for EU membership, the European Commission, 

in addition to information provided by the state itself, also studies documents from other international 

organizations, primarily the Council of Europe, which is a recognized authority on establishing 

compliance control standards in the field of democracy, rule of law and human rights. The introduction 

of the standards of the Council of Europe in the sphere of democracy, the rule of law and human rights 

should be considered as the main political priority of the state and a key mechanism for achieving. 

It is necessary to single out several advantages of the European integration policy of Ukraine. First 

of all, this is a political benefit, the essence of which is the establishment of a stable political system, the 

perception of Ukraine as an important subject of political relations, the involvement of Ukraine in the 
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Common European Security and Defense Policy, which will guarantee Ukraine state sovereignty and 

territorial integrity. Probably, this is the main and most painful factor. 

The second can be considered economic potential, that is, ensuring the development of small and 

medium-sized businesses, implementing EU standards in production, macroeconomic stability, 

additional investments in the country's economy, providing subsidies to agriculture, quantitative 

restrictions on imports, anti-dumping policy, protectionism and export control. As for macroeconomic 

stability, in this case. This means that upon joining the EU, Ukraine must bring its economic indicators 

up to European standards, create a sufficiently developed market, and establish trends towards economic 

growth, which in itself will bring positive results to Ukraine. Ukraine will also benefit from the 

introduction of a single currency upon joining the EU [6]. 

The third factor is the social European effect, which aims to effectively protect human rights in 

the EU institutions, open borders for free movement of the population, ensure a high standard of living 

of the population, form the middle class, and reform education and security. 

Despite the large number of advantages for Ukraine from the potential accession to the EU, it is 

also necessary to note the negative impact of European integration on the Ukrainian State: 

- political shortcomings bring with them a partial loss of sovereignty and subordination of territories to 

the EU bodies, the uncertainty of the development strategy, which will also not have a very good effect 

on the economic situation, since there is somewhat high competition between EU countries in some 

industries, so it will be necessary to reorient to less competitive ones industry; 

- economic disadvantages include the loss of competitiveness of certain industries, the difficulty of 

transitioning to the European level of prices, quotas for certain types of goods, possible relocation to 

Ukraine harmful industries, the use of Ukraine as a raw material appendage, as well as cheap labor. 

Another problem of Ukraine's integration into the EU is Ukrainian legislation that is not 

harmonized with European standards. Ukrainian legislation should be adapted to European legislation. 

This should be done at the expense of reforming the Ukrainian legal system and gradually bringing it 

into line with European standards. This adaptation should cover almost all areas of law, such as: private, 

customs, labor, financial, tax law, intellectual property law, occupational health and safety, life and 

health, environment and many others. But at this stage, it is impossible for Ukraine to implement such 

measures [4]. 
 

1. The impact of Euro-Atlantic integration on the socio-economic and political situation of Ukraine / nats. Euro-Atlantic Center. integr. of Ukraine. 
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POST-WAR RURAL ECONOMY RECOVERY: INTERACTION ISSUES OF AGRO-

CONSTRUCTION CLUSTERS AND BIOECONOMY 

 

Features of the interaction of agro-construction clusters and bioeconomy, expressed primarily in 

the exceptional diversity of natural, economic and social conditions in various parts of Ukraine, resulting 
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from the full-scale Russian Federation invasion, a huge differentiation of rural areas (especially de-

occupied or due to the relocation of food industry capacities, rural population migration [9]) in terms of 

the level of socio-economic development, the need to create conditions for the effective post-war 

restoration of agro-construction clusters and their development bio-economic directions, the functioning 

of a single post-war economic space require taking into account both sectoral and spatial aspects in 

forecasting and regulating the rural economy, which involves the creation of a modern predictive and as 

a consequence of regulatory tools, adaptive to wartime conditions [8]. From the point of view of 

economic science, it becomes possible to study on real material the most diverse aspects of the huge 

spatial system functioning, the interaction of the agricultural and construction industries both at the stage 

of the rural economy military state and its post-war recovery, penetration into niche and sectoral 

strategies for the issues of using renewable biological raw materials in the time of implementation of 

agrarian-construction clustering of the rural economy projects. In practice, we are talking about the 

spatio-temporal section of pre-war economic forecasts and their realism, assessing the effectiveness and 

efficiency of existing and prospective interaction features of various rural economy elements, their 

dependence on the pace of hostilities, allied assistance in covering the state budget deficit for 2023, 

which will be more than 20,6% of GDP [1], as well as the relevance of programmed triggers for the use 

of public finances in the national economy agricultural and construction sectors. 

That is, the task of economic forecasting quality improvement and quantifying the impact of 

various factors on economic dynamics is one of the most important, complex and sought-after practices, 

without which it is impossible to implement the Plan for the Post-War Recovery of Ukraine, to ensure 

the penetration of cluster development bioeconomy and technologies into this process. The relevance of 

such studies increases when Ukraine achieves goals on the battlefield or in diplomacy, improving the 

prospects for national growth in general and the development of the rural economy in particular, which 

makes it necessary to move from predominantly short and medium-term forecasting to long-term, to the 

analysis of factors and conditions that allows to ensure increased rates of rural economy development, 

especially in the de-occupied territories, by balancing niche and sectoral regulatory goals with the new 

look of the Marshall Plan for Ukraine. The allies’ receptivity and support for this path of development 

is expressed at least in covering the historical maximum deficit of the state budget in the amount of UAH 

1.3 trillion, as well as the prospects for obtaining $17 billion from the confiscation of Russia’s assets in 

the world for the purposes of the post-war country reconstruction [5]. 

The growth of the rural economy of each territory is due both to the peculiarities of its sectoral 

structure, and, through intersectoral and regional relationships, to the structure specifics of the 

agriculture economy and the construction industry, the level of loss and the possibility of restoring the 

potential, primarily the de-occupied territories, the stability level of economic ties, the speed of their 

renewal [2]. Therefore, a simple extrapolation of trends for the future or the use of the 1990s experience 

cannot serve as a reliable basis for the formation of a long-term economic forecast through methods that 

use econometric models and a limited range of macroeconomic indicators that often do not reflect the 

high dynamics of the rural economy functioning in wartime conditions. It is necessary to take into 

account the sectoral structure of the rural economy, the prospects for its change towards the penetration 

of cluster technologies and bioeconomic centrism, the territorial distribution features of goods and 

services in order to obtain a consistent system of territorial forecasts. 

Adequate tools for these tasks are the apparatus of intersectoral industry and interterritorial cluster 

models (“input-output”) [6–7]. But it needs modernization. First of all, it is required to develop the very 

formulation of these models in order to expand the range of tasks to be solved, as well as to improve the 

regulatory potential [3] for stimulating the development of agro-construction clusters, the penetration of 

bioeconomic goals and technologies into them, and the adaptation of the software package serving the 

processes of setting and implementing models. Another group of contradictions are the problems of 

information support: to improve the quality of forecasts, it is necessary to substantiate the prospects for 

the development of both the agricultural and construction industries in a spatial context [4] and the most 

important macroeconomic parameters that determine the pace of their development in bioeconomic 

synergy and agro-construction institutional groups. 
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Accordingly, the study of the rural economy in collaboration with the functioning of agro-

construction clusters and bioeconomy technologies showed that the place occupied by input-output 

models in modern research is far from corresponding to the analytical and predictive potential of these 

models. It should be emphasized that when assessing current problems, input-output models are clearly 

inferior in popularity to simpler econometric models, which are less demanding in consistency terms of 

results, content, computational algorithms and capacities. 

The peculiarity of our analysis of the interaction between agro-construction clusters and the 

bioeconomy is that rural areas in the conditions of post-war recovery contribute to the development of 

intra-territorial competition of market entities that are allowed to freely join cluster connections like 

vertically integrated structures, forming the potential for using biotechnologies. The concept of 

equilibrium plays an important role in such an analysis. The general equilibrium in the input-output 

model is the Nash equilibrium, a set of states of a multisectoral system in which the exit of any participant 

from the agro-construction cluster reduces the gains of all cluster participants, reduces the potential for 

using bioeconomy technologies. If the remaining participants receive a gain from the exit for one of 

them, a blocking state occurs. Accordingly, a sign of reaching the Nash equilibrium is its non-blocking 

by any of the participants in the agro-construction cluster. By introducing the condition of an infinite 

number of participants in the agro-construction cluster and, accordingly, the perfect penetration of 

bioeconomy technologies into their development (the replication of cluster members is modeled by the 

fragmentation of rural areas), we can obtain the Edgeworth equilibrium – a set of mutually beneficial 

cluster states that is completely inside the Nash equilibrium. Inside the Edgeworth equilibrium (core) 

we can find the Walrasian equilibrium – points representing states with equilibrium goals of 

bioeconomic development, ensuring equality of functioning and economic goals of creating an agro-

construction cluster. 

Meanwhile, many theoretical problems of equilibrium are far from being solved. Most of the 

existing approaches to finding balances cannot be extended to applied versions of the interaction between 

agro-construction clusters and the bioeconomy in the context of the post-war rural economy recovery. 

Therefore, we have proposed approaches to finding an equilibrium that has a number of advantages: 

firstly, for a small-dimensional model with a conditional center, the Walrasian equilibrium of the 

equivalent exchange state has been theoretically proved, and all three types of equilibria have been 

experimentally obtained; secondly, the Walrasian and Nash equilibria were obtained on a small-

dimensional model with realistic cluster connections. 

The working tool of the conducted experiments is a set of “input-output” models, usually 

consisting of point and spatial models, the possibilities of which go far beyond the framework of 

conditional calculations. First of all, we were interested in the nature of interactions between the agro-

construction cluster participants, depending on the rural economy openness, the use of bioeconomy as a 

modern technology for sustainable development, which allows us to answer the question of the 

distribution fairness of the system-wide agro-construction cluster functioning result. Secondly, there is 

a constant need for a long-term forecast of the rural economy development, detailed in terms of 

industries, clusters, and types of development used. 

Thus, the essence of this approach is that it frees the researcher from the need to sequentially sort 

through all the points of the Pareto frontier (which is impossible with the existing computing power on 

a full-size model), and allows one to limit oneself to a targeted check of several points selected according 

to certain criteria, allowing one to evaluate either the development stage of agro-building clusters or 

penetration of bioeconomy technologies into them. 
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НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Традиційний облік витрат є відносно відокремленою підсистемою в системі обліку та 

звітності господарюючого суб'єкта. Даний облік є систематичним і стосується вимірювання і 

визнання витрат, понесених на постійній основі, в бухгалтерських звітах і їх представлення у 

фінансовій звітності. Важливим завданням систематичного обліку витрат є калькулювання 

собівартості одиниці продукції з метою оцінки її запасів і визначення фінансового результату. 

Однак інформація з цього приводу не задовольняє потреби керівників через їх орієнтацію на 

вимоги обов'язкової фінансової звітності. 

Найважливіші обмеження та недоліки обліку витрат у традиційному підході включають: 

– дотримання вимог фінансового обліку; 

– зосередження на оцінці запасів продукції та вимірюванні фінансових показників; 

– зосередження на вимірюванні витрат у короткостроковій перспективі; 

– оцінка результатів діяльності на основі вартісних показників; 

– оцінка на основі припущень щодо виробничих процесів; 

– стандартизований характер періодичних інформаційних звітів про витрати; 

– звуження розрахунку до собівартості продукції; 

– спрощений спосіб розрахунків за непрямими витратами; 

– ретроспективний підхід до визначення собівартості. 

Враховуючи вказані недоліки та обмеження обліку витрат, можна вказати наступні 

напрямки його вдосконалення та розвитку: 

– адаптація до потреб оцінки бізнесу та прийняття рішень; 

– підтримка процесу стратегічного планування; 

– вимірювання довгострокових витрат на основі реалізації стратегії, з урахуванням 

нефінансових показників ефективності; 

– оцінка на основі припущень щодо процесів, клієнтів і конкуренції; 

– підготовка звітів відповідно до потреб менеджерів; 

– поширення розрахунку на витрати в системі діяльності та клієнтів; 

– точний метод розподілу непрямих витрат; 

– оцінка майбутніх витрат у зв'язку з реалізованою стратегією. 

На основі зазначених недоліків і обмежень, а також напрямків вдосконалення і розвитку 

має відбутися переорієнтація традиційного числення витрати. Облік витрат має більшою мірою 

задовольняти інформаційні потреби керівництва. Зокрема, йдеться про надання інформації про 
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https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.96
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майбутні витрати в результаті вжитих дій. Це очікування стало передумовою для виділення 

важливої сфери управлінського обліку, якою є управління витратами. 

Джерело концепції управління витратами можна розглянути в практиці японських 

підприємств, особливо з автомобільної промисловості. У цих концепціях наголошується на 

результативності менеджменту, яка має забезпечити підвищення ефективності. Тому важливим 

елементом управління витратами є аналіз процесу їх виникнення, усвідомлення їх можливостей 

і скорочення витрат на різних стадіях процесу. 

Управління витратами включає сукупність прийомів і методів контролю і вдосконалення 

діяльності, процесів і продуктів. Використовуючи цей підхід, менеджери докладають зусилля, 

які спрямовані на оптимізацію способу розподілу ресурсів, підвищення ефективності 

використання ресурсів підприємства в найбільш прибуткових сегментах господарської 

діяльності. Дії в цій сфері мають зробити процеси більш ефективними що має сприяти зниженню 

витрат. 
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СФЕРА ГОСТИННОСТІ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА  

СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасний стан ринкових відносин в Україні характеризується визнанням сфери гостинності 

як одного з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки та культури. Потреба 

підвищення ролі сфери гостинності у формуванні макроекономічних показників, нарощування 

обсягів реалізації готельно-ресторанних послуг, прискорення темпів приросту обігу 

національного туристичного продукту на міжнародному ринку узгоджується з державною 

політикою інтеграції у глобальну сферу гостинності. 

Сервісна економіка є основною динамічною складовою сучасної економіки, інтегруючи в 

собі численні види послуг та ініціюючи нові види ділової активності й нові сфери зайнятості. 

Індустрія гостинності традиційно є домінуючою компонентою сервісної економіки.  

Сучасна індустрія гостинності охоплює підприємства готельного господарства, сферу 

туризму, включно з підприємствами та організаціями різних видів діяльності у галузі 

транспортного обслуговування, громадського харчування, культурного сектору, побутового 

обслуговування, торговельного обслуговування, підприємства індустрії розваг, дозвілля і спорту. 

Аналіз існуючих підходів до визначення понять “гостинність”, “туризм”, “сфера 

гостинності”, “індустрія туризму”, визначення їхніх відмінних характеристик, дали змогу 

зробити висновок, що з точки зору суб'єкта (споживача), сфера гостинності є комплексним 

поняттям, оскільки споживачем її послуг може бути не тільки турист, а й місцевий житель, а 

також інші особи, які подорожують (артисти, транзитні пасажири та ін.), у той час, як споживач 

індустрії туризму - турист - має низку особливих характеристик (наявність факту подорожі за 

межі звичайного середовища проживання на період понад 12 годин з метою відпочинку тощо, за 

умови відсутності оплачуваної діяльності).  

Слід підкреслити багатогранність поняття “гостинність”, а також складність визначення 

меж її функціонування, оскільки “дбайливе обслуговування”, “здатність відчувати потреби 
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клієнта” характерні для багатьох сфер діяльності. При цьому доцільно детермінувати основні 

підходи до визначення поняття “сфера гостинності”: 

 структурний підхід, коли у визначенні поняття детально описано структуру індустрії 

гостинності (Дж. Р. Вокер, Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, Л. Ваген, П.В. Гудзь); 

 дескриптивний підхід, коли основна увага у визначенні поняття зосереджена на описі 

індустрії гостинності (Л.Г. Агафонова, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко, Т.В. Максимова) 

 абстрактний підхід, якому притаманне абстрактне уявлення про структуру і зміст 

діяльності в індустрії гостинності (Р. Браймер, Т. І Ткаченко, Т.В. Максимова, О.М. Шаповалова, 

Кузнєцова Н.М.). 

Для уточнення структури сфери гостинності та включення підприємств до цієї індустрії 

пропонуємо використовувати ряд критеріїв: обов'язкова наявність послуг з тимчасового 

розміщення та/або харчування (як основи поняття “гостинність”); послуги з тимчасового 

розміщення є основним видом комерційної діяльності підприємств; послуги з тимчасового 

розміщення можуть бути включені або виключені з комплексу послуг, що надаються. 

Враховуючи зазначені критерії, а також фактор, що споживачами послуг з тимчасового 

розміщення та харчування можуть бути усі категорії споживачів (туристи, місцеві жителі та ін.), 

вважаємо що сфера гостинності є самостійною соціально-економічною системою, основу якої 

утворюють послуги з тимчасового розміщення та харчування, що надаються всім категоріям 

споживачів за допомогою засобів розміщення, об'єктів харчування, інших підприємств та 

організацій на комерційній основі. 

У широкому трактуванні можна стверджувати, що сфера  гостинності це диверсифікований 

міжгалузевий багатофункціональний комплекс, що об'єднує організації та підприємства різних 

напрямів діяльності, які надають послуги, що ґрунтуються на принципах гостинності, всім 

категоріям споживачів. 

Дослідження питання інноваційної діяльності в індустрії гостинності  спонукає до 

висновку, що підприємства сфери гостинності самі по собі не залучені до процесу генерування 

інновацій. На думку низки дослідників, розробниками інновацій в сфері гостинності  зазвичай є 

постачальники товарів і послуг, а більшість готельних і ресторанних  підприємств вважають 

інновації процесом придбання нових технологій, обладнання, компонентів і матеріалів. Водночас 

у діяльності підприємств сфери гостинності можуть використовуватись інновації, пов'язані зі 

змінами організаційної структури, методів та принципів управління, що не передбачає звернення 

до постачальників товарів та послуг. 

З наведених визначень індустрії гостинності, стає можливим виокремлення  її особливостей 

[1, с. 102]:   

 під час функціонування не перевищуються граничне туристично-рекреаційне 

наповнення закладів;  

 удосконалення діяльності сфери гостинності  перебуває під перманентним, контролем;  

 використовується екологічно безпечні та ресурсозберігаючі технології;  

  продукція місцевого виробництва використовується в процесі забезпечення 

харчування туристів;  

 зберігаються  та примножуються локальні історичні звичаї та традиції;  

 в процесі функціонування індустрії гостинності залучаються місцеві людські ресурси;  

 прибуток від діяльності у сфері гостинності спрямовуються у  різні соціальні групи, 

при цьому екологізація середовища є пріоритетним фактором соціально-економічного розвитку;  

 прибуток сприяє наповненню місцевого бюджету та розвитку регіональної економічної 

системи.  

Слід зауважити, що тренди інноваційної діяльності в індустрії гостинності здебільшого 

ґрунтуються на використанні цифрових технологій, а також реалізації ідеї захисту 

навколишнього середовища, ресурсозбереження та охорони здоров'я людини. Особливе місце в 

інноваційній діяльності індустрії гостинності належить “зеленим технологіям” [2, c. 440]. При 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

20 

цьому реалізація ідеї захисту навколишнього середовища відбувається не лише в аспекті 

забезпечення комфортних умов для гостей, а й на всіх етапах життєвого циклу підприємства 

сфери гостинності: від інженерних пошуків, проектування, будівництва та експлуатації до 

капітального ремонту, реконструкції та повної ліквідації. 

Разом з тим, впровадження інновацій у діяльність підприємств сфери гостинності пов'язане 

з низкою проблем, основними з яких можна назвати [3, c. 39]: 

 страх або небажання керівництва та персоналу використовувати нові технології; 

 невміння керівництва та персоналу використовувати технології; 

 відсутність контролю за впровадженням та використанням нових технологій; 

 протиріччя інноваційних технологій встановленим методам роботи; 

 неприйняття нововведень у процесі обслуговування гостей. 

Шляхи вирішення зазначених проблем полягають у спільній роботі та розподілі 

відповідальності постачальника інновацій та керівництва підприємства сфери гостинності. 

Також необхідний систематичний контроль ефективного впровадження, налаштування та 

навчання персоналу стосовно імплементації нових методів і технологій роботи. Крім того, 

керівникам підприємств сфери гостинності, які ухвалили рішення імплементувати в практичну 

діяльність інноваційні технології, необхідно розуміти, що потрібні додаткові фінансові та 

матеріальні ресурси з метою комплексного використання інновацій та налагодження всіх бізнес-

процесів відповідно до нових стандартів. 

Розвиток перспективних напрямів у сфері гостинності на основі наявного туристичного 

потенціалу з урахуванням регіональних можливостей, зумовлених природно-кліматичними, 

культурними та економічними особливостями, сприятиме підвищенню якості життя населення і 

регіоні та країні в цілому. 

Таким чином, для формування цілісної системи управління таким важливим видом 

економічної діяльності, як сфера гостинності, необхідна активізація наукових досліджень в галузі 

підвищення якості туристичних продуктів і послуг, врахування масштабності туристичних 

практик, високого ступеня залежності індустрії гостинності від внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Крім того, стратегічним завданням є створення конкурентоспроможної моделі індустрії 

гостинності, адекватної внутрішньому потенціалу соціально-економічного розвитку та 

відповідності її євроінтеграційним устремлінням у глобальному турбулентному середовищі.  
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  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ІННОВАЦІЇ В 

УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.  

 

В цілому в існуючих в українському законодавстві визначеннях інновацій акцент робиться, 

перш за все, на новаціях, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва. Така 

трактовка, як зазначає О. Нагорна, значно звужує термін та не робить наголос на якості винаходів 

і перетворень, що впроваджуються у різні сфери діяльності [5, с. 112].При цьому інновації, 

інноваційна діяльність, її підтримка та створення сприятливих умов для неї, виходячи з названого 
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нормативного документу та ряду інших документів в цій сфері, розглядаються саме з точки зору 

виробничої сфери та економіки країни. Державне регулювання інноваційної діяльності, як 

передбачено статтею 6 Закону України «Про інноваційну діяльність», здійснюється шляхом: 

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, 

регіонального і місцевого рівнів; формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і 

місцевих інноваційних програм; створення нормативно-правової бази та економічних механізмів 

для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захисту прав та інтересів суб’єктів 

інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; стимулювання 

комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання 

інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності; підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури 

[6].Нормативно-правові документи також визначають стратегічні та середньострокові 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Так, стратегічними пріоритетними 

напрямами інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є: освоєння нових технологій 

транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, 

освоєння альтернативних джерел енергії; освоєння нових технологій високотехнологічного 

розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 

військової техніки; освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 

створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; технологічне оновлення та розвиток 

агропромислового комплексу; впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; широке застосування технологій більш 

чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища; розвиток сучасних 

інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки [7]. Тобто знову ж мова йде саме про 

створення умов для інноваційного розвитку економіки на основі впровадження технологічних, 

виробничих, адміністративних, управлінських інновацій саме в сфері комерційної діяльності, 

стимулювання та підтримки економічного розвитку в державі. Як зазначає Л. Кривенко, модель 

інноваційного розвитку є головним фактором, який виводить країну на передові рубежі 

наукового та соціально-економічного прогресу. У такій моделі роль основного джерела 

економічного зростання відіграють наукові досягнення та їх технологічне втілення, які дають 

можливість, насамперед, підвищити конкурентоспроможність економіки, гарантувати її 

економічну безпеку, гідне місце на міжнародних ринках, стабільні темпи економічного зростання 

[4].Економічне зростання, досягнуте на основі інноваційного розвитку сприятиме, по-перше, 

подальшому нарощуванню економічного потенціалу нашої держави і темпів економічного 

розвитку, а по-друге, підвищенню добробуту населення, рівня і якості його життя, що є однією з 

основних задач державної політики, та сприятиме, на цій основі, розвитку соціальної сфери, в 

тому числі соціальної інфраструктури, та, в підсумку, стабілізації ситуації в державі, 

забезпеченню її економічної й соціальної безпеки. Гнучкість державного управління 

інноваціями, залучення до активного сприяння інноваціям місцевих органів влади дозволяє 

досягти стабільності і ефективності виробництва, оскільки ефективне управління впровадженням 

новинок сприяє не тільки оптимізації інноваційного процесу, але і дозволяє одержувати 

оптимальний прибуток. Тому питання державного вибору і оцінки інноваційної стратегії 

повинно займати центральне місце у визначенні тактики підприємництва, забезпеченні 

ефективного розвитку економіки і соціальної стабільності в суспільстві [8, с. 61]Проте, слід 

відзначити низьку ефективність заходів державної політики в нашій державі щодо підтримки 

інноваційної діяльності, стимулювання розвитку економіки на основі інноваційної моделі. Для 

цього є цілий ряд причин. Основними серед них є: необхідність значних інвестицій для 

здійснення інноваційної діяльності та нерозробленість в державі відповідних інструментів 

інвестування інноваційних проектів; поганий інвестиційних клімат, на який впливає як загальна 

економічна ситуація в країні, так і такі фактори як політична нестабільність, часті зміни 

законодавства, недостатній рівень правової захищеності інвесторів та підприємців в цілому, 

корупція та бюрократизм тощо. 
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          Розвиток держави та її регіонів є запорукою забезпечення належного рівня та умов 

життя населення країни, подальшого розвитку усіх сфер життєдіяльності суспільства, 

передумовою соціальної стабільності в суспільстві. В нашій державі протягом всього періоду її 

існування стан соціально-економічного розвитку регіонів характеризувався низкою проблем, 

зокрема, таких як наявність значних диспропорцій регіонального розвитку, низький рівень 

економічного розвитку в більшості регіонів, наявність депресивних регіонів, слабкий розвиток 

або занепад соціальної інфраструктури та відсутність у держави коштів щодо її належного 

фінансування, що в кінцевому підсумку мало наслідком низький рівень життя більшої частини 

населення держави. Це, в свою чергу, призводило до стримування економічного зростання, 

посилення міграційних процесів, невдоволеності в суспільстві та наростанні суспільних 

протиріч. Процеси, що характерні для економіки нашої держави в останній період ще більше 

загострили ці проблеми. В сучасних умовах посилення процесів глобалізації та направленості 

нашої країни до подальшої інтеграції в світовий економічний простір питання забезпечення 

конкурентоспроможності нашої держави, її економіки набувають все більшої гостроти. Стрімкі 

зміни в техніці і технологіях, які відбуваються в сучасному світі, постійний пошук суб’єктами 

господарювання нових підходів в управлінні, що забезпечує отримання ними значних 

конкурентних переваг, інтеграція методів управління комерційної сфери в систему публічного 

управління багатьох розвинутих країн світу та стан розвитку економіки нашої держави і 

зниження потенціалу її економічного розвитку в останній період обумовлюють зростання 

необхідності розробки та здійснення обґрунтованої та виваженої державної політики 

забезпечення інноваційного розвитку. В науковій літературі існує багато підходів до визначення 

поняття інновації, які різняться в залежності від сфери діяльності та інтересів вченого, сфери 

застосування інновацій, глибини їх вивчення тощо. Загалом, інновації розглядають як об’єкт 

(певний інноваційний продукт, що може бути представлений у вигляді товару, послуги, 

технології, методу, та отриманий в результаті здійснення інноваційного процесу) і як процес 

(сукупність дій щодо дослідження, проектування, розроблення, організації виробництва, 

комерціалізації і поширення нових виробів, технологій, принципів замість 

існуючих).Проаналізувавши різні погляди вчених-економістів В.Зянько дає таке визначення цієї 

економічної категорії: інновація – це результат втілення чи матеріалізації новаторської ідеї у 

певній предметній субстанції – продукті, технології, засобі людської діяльності чи послузі, для 

якої властиві нові споживчі якості, а реалізація передбачає зміну усталених, звичних способів 

діяльності, створення нового чи урізноманітнення старого попиту з метою отримання 

економічного, соціального, екологічного чи іншого ефекту [2, с. 43]. Це визначення поєднує в 

собі підхід до трактування інновації і як об’єкту і як процесу, роблячи акцент на спрямованості 

її на отримання певного зиску. Тобто інновація, окрім наявності в ній елементу новизни, повинна 

забезпечувати певні додаткові позитивні результати від свого впровадження. Відповідно до 

Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [6].В нормативних 

документах також визначені об'єкти інноваційної діяльності. Відповідно до ст. 4 Закону України 

«Про інноваційну діяльність» до них належать: інноваційні програми і проекти; нові знання та 

інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і 

підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної 

сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми 

формування споживчого ринку і збуту товарної продукції [6]. Тобто, мова йде про впровадження 

різного роду інновацій в сфері виробництва і підприємництва задля забезпечення економічного 

зростання.  

Окрім того, однією з причин низької ефективності державних заходів в сфері управління 

інноваційним розвитком в країні, сприяння економічному зростанню на основі впровадження 
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інновацій, є недостатня увага з боку органів державної влади та місцевого самоврядування до 

необхідності впровадження інновацій не лише у виробничій сфері, сфері комерційної діяльності, 

а і у сфері управління цими процесами. Існуюча система влади прагне до самозбереження у тому 

вигляді, в якому вона і існує. Для представників як органів державної влади, так і органів 

місцевого самоврядування в переважній більшості характерна схильність і, навіть, сильне 

прагнення до збереження існуючих підходів в управлінні, існуючої системи взаємозв’язків та 

підпорядкування, застосування знайомих і випробуваних (хоча часто не ефективних) методів, 

інструментів та прийомів управління. Окрім того, значна частина посадовців наразі не готова до 

пошуку і впровадження управлінських інновацій, як внаслідок відсутності відповідних знань і 

компетенцій, так і внаслідок психологічного небажання змін. В результаті, в нормативних 

документах нашої держави щодо інноваційної діяльності та інноваційного розвитку мова йде 

саме про впровадження інновацій та забезпечення інноваційного розвитку економіки, 

комерційного сектору, а участь державних органів і органів місцевого самоврядування 

розглядається з точки зору створення умов для інноваційної діяльності та інноваційного 

зростання економіки, контролю і координації цих процесів. Про застосування ж інноваційних 

підходів в діяльності цих органів задля підвищення ефективності їх роботи та державної політики 

в цілому, забезпечення соціально-економічного розвитку країни та окремих регіонів не йдеться. 

Поряд з цим, в Україні існує певний досвід та нормативно-правове поле використання 

інноваційних підходів в організації управління регіональним розвитком, створення інноваційних 

форм ведення діяльності, залучення інвесторів до розвитку об'єктів соціальної сфери, 

підвищення взаємодії державних органів, комерційних структур, громадськості, тощо. Проте з 

боку держави їм не надається належна увага в якості інноваційних підходів до управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави в цілому, а з боку представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування відсутнє достатнє розуміння ролі цих підходів та 

їх сприйняття і бажання реалізувати в регіональному управлінні. Внаслідок цього, створені на їх 

основі заходи і структури часто залишаються неефективними, їх використання та впровадження 

в практику відбувається слабкими темпами, що, знову ж, дозволяє представникам влади говорити 

про їх незатребуваність. Необхідність забезпечення розвитку регіонів на інноваційній основі 

зумовлена важливістю оптимізації просторових господарських характеристик країни відповідно 

до особливостей розміщення наявних і потенційних ресурсів, а також необхідністю задоволення 

загальних і специфічних потреб населення (у т. ч. на найнижчому територіальному рівні). 

Вирішальну роль у забезпеченні комплексного збалансованого розвитку регіону відіграє 

стратегічне бачення перспектив економічного зростання, визначення внутрішніх проблем, 

перешкод, що гальмують цей процес та адекватна оцінка потенціалу наявних на місцевому рівні 

ресурсів розвитку [3, с. 5].Слід зазначити, що значна кількість вчених також розглядають 

інновації саме як підґрунтя для забезпечення економічного розвитку нашої держави та її регіонів 

на основі якого буде досягнуто соціально-економічний розвиток регіону. Наприклад, В. Бондар, 

вивчаючи роль інноваційної діяльності в соціально-економічному розвитку регіонів, розглядає 

інноваційну діяльність як засіб досягнення економічного розвитку країни в цілому на основі 

ефективного розвитку кожного регіону, зазначаючи при цьому, що на сьогоднішній день 

інноваційна діяльність для регіонів України є реальною можливістю вижити у складних 

економічних умовах та засобом досягнення певних результатів соціально-економічного розвитку 

регіонів [1, с. 113]. Проте, враховуючи сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів, 

який погіршується внаслідок кризових явищ в економіці нашої держави, значні диспропорції 

регіонального розвитку, недостатню ефективність державної політики як в сфері регіонального 

розвитку так і в сфері управління інноваційним розвитком, направленість нашої держави на 

подальшу європейську інтеграцію та інтеграцію в світове співтовариство, а також враховуючи 

сучасні тенденції в публічному управлінні щодо застосування окремих підходів управління 

комерційними структурами для підвищення ефективності державного впливу, необхідною 

вбачається розробка обґрунтованої державної політики та державної стратегії в сфері управління 

економічним розвитком регіонів з метою забезпечення їх економічного зростання, залучення 
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регіональних і місцевих органів управління до стимулювання і підтримки інноваційного 

розвитку регіонів та мотивування їх до активної та ефективної діяльності в цій сфері на основі 

пошуку та використання управлінських інновацій з метою забезпечення стабілізації ситуації в 

країні та соціально-економічного розвитку регіонів. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИГО 

КОМПЛЕКСУ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Сьогодні методи агропромислового виробництва, що застосовують вітчизняні 

товаровиробники, попри свою ефективність, яка проявляється у обсягах виробництва 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, негативно впливають на сформовану 

агроекосистему, таким чином, виснажуючи її, що, в свою чергу, зумовлює необхідність пошуку 

й використання методів сталого (збалансованого соціо-еколого-економічного) розвитку даної 

сфери господарської діяльності. 

На незадовільний стан регіональних агропромислових комплексів, сформованих у нашій 

державі, впливають різноманітні зовнішні та внутрішні фактори, що створюють для них певні 

переваги та проблеми розвитку і, таким чином, зумовлюють необхідність їх трансформації 

відповідно до принципів збалансованого сталого розвитку. 

Саме впровадження принципів сталого розвитку у національну господарську систему 

провідних країн світу, допомогло їм, свого часу, не лише вийти із кризового стану, а й суттєво 

підвищити ефективність агропромислового комплексу, збільшивши наявний потенціал та 

задавши нові перспективи для його розвитку. 

Зокрема у європейських державах «економічний розвиток сільських територій є головним 

аспектом програми розвитку Європейського Союзу, відповідно, основною метою соціально-

економічного розвитку сільських територій має стати формування якісного життєздатного 

середовища для селян, зокрема через забезпечення продуктивності зайнятості, сприяння 

розвитку підприємництва» [1].  

Також, важливим досвідом підвищення ефективності агропромислового комплексу ряду 

зарубіжних держав вважаємо розвиток сільськогосподарської кооперації, проте, «неоднорідна 

організаційна структура сільського господарства унеможливлює гармонізацію інтересів 
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сільськогосподарських товаровиробників різного організаційно-правового статусу в межах 

кооперативних процесів» [2]. 

Таким чином, у процесі дослідження агропромислових комплексів світових країн-лідерів, 

було визначено такі напрями й інструменти підвищення ефективності агропромислового 

комплексу у контексті сталого розвитку [3–9]: 

1. Збалансований соціо-еколого-економічний розвиток сільських територій – комплекс 

фінансових інструментів: прямі платежі населенню, програми грантової підтримки, кредити, 

кредитні та податкові пільги (США). 

2. Оновлення основних засобів за рахунок зниження оподаткованого прибутку на суму 

вкладень для придбання машин і устаткування – інвестиційний податковий кредит (США). 

3. Розвиток органічного виробництва – органічні стандарти та сертифікати; відшкодування 

витрат агровиробників за сертифікацію органічної продукції (США). 

4. Підтримка та комплексний розвиток агропромислового сектору – інвестиції із 

спеціальної кредитної установи Farm Credit Canada; провінційні та федеральні програми 

підтримки агровиробників (Канада). 

5. Компенсація збитків внаслідок природних або техногенних факторів (тривалі періоди 

посухи, пожежі, інші стихійні лиха) – фінансова підтримка уряду: дотації, гранти, кредити за 

низькими відсотковими ставками (Австралія). 

6. Поліпшення агроекологічного ландшафту; перевищення агроекономічних стандартів, 

прописаних у європейських законах – компенсація аграріям за власні інвестиції у розвиток 

агропромислового комплексу (країни ЄС). 

7. Раціональне використання природних ресурсів на базі агропромислового комплексу; 

охорона ґрунтів, оптимізація землекористування – фінансова відповідальність за неналежне 

використання природних ресурсів; дотування сільськогосподарської діяльності; розвинута 

законодавча база (Німеччина, Франція, Польща). 

8. Комплексна підтримка розвитку агропромислового комплексу – пільгові кредити; 

державні позики на виробниче будівництво й закупівлю обладнання; пільгові кредити; 

інвестиційні субсидії; державні гарантії (Франція, Німеччина). 

9. Прискорена екологізація агровиробництва; розвиток органічного сегмента 

агропромислового комплексу – Прямі витрати відповідно до політики, програм та проектів 

розвитку ЄС; стандартизація органічної продукції (Франція та ін.). 

10. Розвиток альтернативної енергетики у сільських місцевостях – Компенсація 

сільськогосподарським «енергетичним» кооперативам коштів за виробництво енергії, 

підкріплена відповідним законодавством (Німеччина). 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

 ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

 

Українська економіка зазнала безпрецедентного шоку. Повномасштабне військове 

вторгнення північного сусіда завдало серйозного удару по всіх ланках економічної системи 

держави. Скоротилося виробництво основних видів продукції, особливо тих, що є основою 

експортного потенціалу України. До того ж порти перекриті, а разом із ними і левова частка 

зовнішньої торгівлі. Руйнується транспортно-логістична, соціальна, комерційна та технічна 

інфраструктура цілих регіонів. Відбувається міграція працездатного населення за кордон та його 

частковий перехід на захід країни. Це тимчасово віддаляє від активного економічного життя 

мільйони людей. Актуалізуються процеси ефективного управління фінансами та інвестиційним 

забезпеченням відбудови України. Адже застосування сучасних методів фінансового 

менеджменту здатне забезпечити передумови для швидкого відновлення економічної діяльності 

країни, формування засад стійкого економічного зростання, а також повернення в Україну 

біженців, внутрішньо-переміщених осіб та їх включення до економічних процесів.  

Потреба відбудови України створює безпрецедентну кількість інвестиційно привабливих 

проєктів, що сприятимуть становленню нової економіки вільної європейської країни. 

Імплементація таких проєктів стане невід’ємною складовою плану відновлення, його рушійною 

силою в частині розвитку підприємництва та залучення українського бізнесу до регіональних та 

глобальних ланцюгів постачання. Тож, після припинення бойових дій, Україні треба розпочинати 

масштабну післявоєнну відбудову економіки, що повинна здійснюватися на основі Плану, 

розробленого українським Урядом та підтримуваного міжнародними донорами. 

Зазначимо, що Україна в процесі економічних перетворень розкриває декілька основних 

напрямків, що ґрунтуються на збалансованості та стійкості розвитку при функціонуванні 

багатогалузевої соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка враховує всі потреби 

суспільства і включає в себе інноваційно-інвестиційну модель, а також новітні досягнення 

науково-технічного прогресу і активне розповсюдження інформаційно-технологічних течій. 

Зазначені напрямки у довгостроковій перспективі можливі при виконанні інноваційної та 

інвестиційної діяльності. Це сприяє активізації інноваційно-інвестиційних процесів і 

прискоренню впровадження нових технологій та розробок у виробничий процес, і як наслідок, 

приводить до підвищення НТП і подальшого економічного розвитку країни. Здобутки минулих 

років свідчать про те, що саме інновації є рушійною силою впливу на розвиток економіки та 

суспільства, здатною виробляти та використовувати здобуті знання та досвід. Сучасний 

політичний, економічний і соціальний стан країни трактує нові умови інвестиційного 

забезпечення та вимагає переходу на нову інноваційну модель. Очевидно, що вторгнення 

російської федерації на територію України спричинило і руйнівні економічні процеси у тому 

числі. За даними розрахунків аналітичного підрозділу Київської школи економіки, Transparency 

International Ukraine та Prozorro Sale,, загальні збитки станом на кінець квітня 2022 року 

оцінюються у 80 млрд. доларів. Вони включають в себе руйнування автошляхів, мостів, залізниці, 

транспортної інфраструктури, аеропортів та портів, а також цивільних будинків. Збитки 

промислових активів становлять 6,7 млрд. доларів і включають в себе руйнування понад 100 

промислових підприємств. Загалом, всі пошкоджені активи можна об’єднати у дві групи: ті, що 

пошкоджені навмисно, і супутні збитки. До перших відносяться ті підприємства, що 

відповідають за забезпечення паливом, та виробництва військового/оборонного призначення. 

Серед них можна виокремити ті, які є найбільш пошкодженими промисловими об’єктами. Наразі, 

на найбільш постраждалі області України припадає 30% національного ВВП. Згідно з оцінками 
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національних та міжнародних експертів, внаслідок війни втрати ВВП України можуть становити 

від 30% до 50% у 2022 році, що відповідає 1,6-2,7 трильйонів гривень (56-92 млрд. доларів) 

"невиробленої" продукції протягом року в абсолютних цінах 2021 року. Більш того, витрати 

внаслідок руйнувань інфраструктурних та цивільних об’єктів складуть приблизно від 500 до 1000 

млрд. доларів. Відповідно, з метою відновлення ВВП до передкризового рівня необхідне 

заохочення міжнародного фінансування фондів з відбудови економіки України та стимуляції 

фіскальних та монетарних інструментів, що дозволять відновити інвестиційні процеси в країні. 

Зазначимо, що на даний момент інвестиційна діяльність, особливо забезпечення інвестиціями 

інноваційних процесів розвитку підприємств, є майже неактивною у більшості галузей 

економіки, а всі можливі інвестиції спрямовані на розвиток оборонної промисловості.  

Однак, незважаючи на всю складність ситуації, Україна все одно намагається залучити 

іноземних інвесторів в умовах війни. Наразі іноземні інвестори мають можливість заходити на 

український фінансовий ринок та купувати цінні папери за спрощеною процедурою. Це стало 

можливим завдяки тому, що Національний банк України разом з Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку стандартизував підходи до обліку прав на цінні папери резидентів і 

нерезидентів на агрегованих рахунках депозитарних установ і вніс відповідні зміни до 

нормативних документів. Отже, відбувся перехід на агрегований облік цінних паперів 

нерезидентів замість сегрегованого. Дана процедура спростить обслуговування іноземних 

інвесторів на території України. Їм більше не потрібно відкривати окремі рахунки в НБУ, що у 

свою чергу, полегшить адміністрування операцій та дозволить зменшити кількість залучених 

працівників до ведення процесу. Подані зміни сприятимуть залученню більшої кількості 

зацікавлених в інвестуванні в економіку України та мають зробити сам процес простим та 

максимально ефективним.  

Ще одним важливим інструментом після початку російської повномасштабної війни проти 

України 24 лютого 2022 року став аукціон з продажу військових облігацій, який започаткувало 

Міністерство фінансів у березні поточного року. Військові облігації – це інвестиційний 

інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних 

інвесторів. Аукціон проводиться кожен вівторок, а всі кошти, що залучені до Державного 

бюджету України, використовуються для забезпечення оборонних та соціальних потреб в умовах 

воєнного стану.  

Розглядаючи детальніше залучення іноземного капіталу в контексті міжнародної допомоги 

в оборонну промисловість, можна стверджувати, що на даний момент великий відсоток 

інвесторів та компаній не розголошують статистичні дані щодо обсягів та умов інвестування. 

Однак, завдяки вкладеним коштам вдалось реалізувати декілька успішних проєктів, що наразі 

працюють на користь України та допомагають ефективно виконувати воєнні операції. Так, 

наприклад, після незаконної анексії Росією Кримського півострова в 2014 році Українське 

державне підприємство «ДКК «ЛУЧ» розробило нову берегову протикорабельну крилату ракету 

– «R-360 Нептун», що призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тон і може 

знищувати військово-морські судна на відстані до 300 км. Розробка комплексу «Нептун» коштує 

40 мільйонів доларів США. Під час першого підтвердженого використання ракети вона потопила 

флагман Чорноморського флоту рф – крейсер «Москва», що коштував 720 мільйонів доларів 

США. Крейсер «Москва» був побудований в Миколаєві, за часів Радянського Союзу. Іншим 

яскравим прикладом може слугувати Аеророзвідка, що починала як група волонтерів - ІТ 

спеціалістів, які розробляли свої дрони для повітряного спостереження. Зараз це підрозділ 

Сухопутних військ України. Аеророзвідка була відповідальна за зупинку 65-кілометрової колони 

російської збройної техніки на шляху до Києва. Команда з 30 осіб використовувала тепловізійні 

камери та невеликі 1,5-кілограмові бомби, щоб організувати серію нічних засідок і не дати колоні 

досягти місця призначення.  

Інноваційна діяльність не тільки у оборонній, а й у будь-якій іншій сфері наразі 

супроводжується використанням ІТ-технологій. Під час війни IT-сектор майже єдиний, що може 

стабільно працювати, тому держава має наміри зберігати та підтримувати IT через його 
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динамічність і перспективність, що є основним важелем у майбутній відбудові економіки у 

поствоєнний час. Зараз IT-сфера має потужний експортний потенціал і продовжує стрімко 

розвиватись. Зауважимо, що після російського вторгнення IT-компаніям відразу вдалось 

адаптуватись до складних умов, внаслідок чого було збережено близько 95% обсягів всіх 

контрактів. До того ж, біля 77% підприємств змогли залучити нових клієнтів саме під час війни. 

Говорячи про фінансові результати, за перший квартал 2022 року отримано 2 млрд. доларів, що 

є найвищим показником експорту комп’ютерних послуг за останні роки. Обсяг податків, що 

сплачують компанії, становить 222 млн. грн. на місяць, а близько 25% підприємств зробили це 

наперед, що принесло додаткові 165 млн. грн. до бюджету країни.  

Зазначені фактори дозволяють перейти від сировинно-аграрного типу економіки до 

технологічного, створити абсолютно нову економічну структуру, завдяки якій Україна матиме 

можливість продавати продукцію з високою доданою вартістю. Такі трансформації дозволять 

збільшити національний дохід та підвищити рівень життя в країні у 4-5 разів за 20 років. При 

повному відновлені економіки України орієнтовні сукупні потреби у фінансуванні 

становитимуть близько 1 трлн. доларів. У довоєнний період головною перешкодою для зміни 

технологічної бази були недостатня кількість інвестиційних ресурсів та характерна для нашої 

країни структура валових заощаджень, при якій заощадження підприємств є в декілька разів 

більшими, ніж заощадження населення. При цьому, рівень внутрішніх заощаджень та інвестицій 

був в два ризи нижчим, аніж необхідний для швидкого економічного зростання і приросту 6-7% 

на рік. При цьому компенсація внутрішніх інвестиційних ресурсів іноземними не була 

можливою. У післявоєнний період ситуація кардинально зміниться. Пріоритетним аспектом буде 

створення механізму фінансування, що буде саме змінювати структуру економіки, а не 

консервувати її. Одним з головних драйверів післявоєнного відновлення України може стати і 

українська ІТ-галузь. Підтримка держави у створенні атмосфери свободи, необмежених 

можливостей і максимального сприйняття технологічним компаніям дозволить зберегти і 

зміцнити потужність даного сектору. Яскравим прикладом може слугувати «Дія Сіті», що 

напряму сприяє економічному зростанню держави. За умови збереження обраного напрямку 

свободи технологічного бізнесу, що захищений державою, даний шлях може стати головним 

фактором відновлення країни та залучення колосальних іноземних інвестицій. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

інвестиційне забезпечення відіграє ключову роль в інноваційних процесах розвитку українських 

підприємств і є рушійною силою у стабілізації економіки в цілому. Важливо, що Міністерство 

фінансів започаткувало аукціон з продажу військових облігацій з метою забезпечення оборонних 

та соціальних потреб в умовах воєнного стану. У процесі дослідження було виявлено, що завдяки 

іноземному інвестуванню вдалось реалізувати декілька успішних проєктів, які наразі працюють 

на користь України та допомагають ефективно виконувати воєнні операції. З’ясовано, що 

інноваційна діяльність не тільки у оборонній, а й у будь-якій іншій сфері супроводжується 

використанням ІТ-технологій. У період воєнного стану IT-сектор є єдиним, що має змогу 

стабільно працювати, а держава, у свою чергу має наміри розвивати його і надалі. Виявлено 

основні ознаки IT-сектору за перші два місяці війни та розглянуто можливості допомоги від 

фахівців цієї сфери в обороні держави. Сформовано головні відмінності у політиці ведення 

економіки у довоєнний та поствоєнний період. Запропоновано структуру економічної відбудови 

України після війни. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Визначаючи нагальність забезпечення ефективності управління розбудовою національної 

системи сталого господарювання, слід вказати, що ключовим завданням у цій площині є чітке 

обґрунтування пріоритетних напрямів локалізації зусиль та поетапність їх реалізації. Автором 

виконано, за використання принципових положень теорій струн та динамічних систем, 

структурну диференціацію типової національної системи сталого господарювання, яка виконує 

додаткові специфічні функції в якості резонансного інвертора, саме за трьома базовими 

площинами [1]: а) природно-ресурсного простору; б) простору поведінки множини суб’єктів 

господарювання; в) простору реалізації дії чотирьох специфічних механізмів. Тож, у цій 

відповідності і було формалізовано три відповідні підсистеми у замкненому фазовому просторі 

функціонування і конфігураційного подальшого перетворення національної системи сталого 

господарювання (НССГ). З цього, пропонуємо напрями трансформації й фільтрації у просторі та 

часі зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стале господарювання, у результаті яких можливі 

зміни агрегатного стану самої метасистеми, а також її структури та властивостей в агресивному 

середовищі, порогові рівня коливання імпульсів внаслідок тих чи інших змін. Тож, визнаємо, що 

пріоритетними напрямами розбудови національної системи сталого господарювання – є:  

І) Переформатування національного природно-ресурсного простору. У цій відповідності, 

задіяння у процеси забезпечення сталого господарювання природно-ресурсних активів за 

результатами освоєння раціональних масштабів природно-ресурсного простору за рахунок 

реалізації дії простору-імітатору внутрішніх ресурсів НССГ, її резервів і можливостей за 

урахування найвагоміших факторів зовнішнього й внутрішнього впливу на результативність її 

функціонування задля забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів, територіальних 

природно-господарських округів;  

ІІ) Формування нового формату простору поведінки множини суб’єктів господарювання. 

Реалізація другого пріоритетного напряму локалізації зусиль можлива лише за наслідками зміни 

структури управління, уточнення функцій управління, зміни методів управління і оновлення 

технологій управління за використання множиною суб’єктів господарювання трьох, 

обґрунтованих дослідниками у [1; 2] й найбільш ефективних комбінованих моделей поведінки;  

ІІІ) Розбудова простору реалізації дії національної системи сталого господарювання. А, в 

межах цієї направленості, провадиться розробка та впровадження специфічних механізмів та 

удосконалення нормативно-правового забезпечення у контексті підвищення ефективності 

функціонування самого простору реалізації дії чотирьох специфічних механізмів сталого 

господарювання, що є сукупністю найбільш дієвих важелів та системоутворюючих регуляторів, 

формалізованих кожен в якості конкретного рівня складності за сферами управління. А, саме: а) 

механізму формування фінансової основи НССГ; б) механізму державного регулювання та 

управління відходами; в) механізму державного регулювання та управління освоєнням 

природно-ресурсних активів; г) організаційного механізму управління процесом гармонізації 

сталого господарювання специфічної природи, розробленого за використання положень теорії 

струн (у складі чотирьох специфічних підмеханізмів: гравітаційного, алармово-безпекового, 

резонансного, структурно-функціонального) [2], які визначують та убезпечують 

результативність реалізації дії НССГ, загалом, на певному етапі її функціонування. 

Зауважимо, що реалізація на практиці цих пріоритетних напрямів має відбуватися 

синхронно, тобто саме управління цілеорієнтованими змінами в межах новоствореної НССГ слід 
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починати одразу у декількох точках локалізації зусиль і, відповідно, одночасно на різних 

ієрархічних рівнях. Таким чином, реалізуючи стратегію «багатьох точок» трансформації 

сучасного метапростору, поступово поширюючись на суміжні територіальні простори 

управління (тобто, реалізуючи стратегію «клину»). Отже, задля досягнення визначеного ефекту 

внаслідок трансформацій та активізації змін у метапросторі проєктної НССГ слід використати як 

новий, так і вже апробований на практиці інструментарій реструктуризації (а в його межах – 

реінжинірингу бізнес процесів), переформатування, управління та розбудови інтеграційних 

платформ просторового управління (адекватний реальним процесам, які мають місце та 

відбуваються на певних етапах функціонування національної соціально-економічної системи) з 

урахуванням та добором найбільш оптимального комплексу для кожного з трьох пріоритетних 

напрямів (просторів – за ключовими підсистемами метапростору) специфічного комплексу 

методів і засобів ціле орієнтованого управління, за якими й розбудовується проєкт дієвої НССГ, 

а в його межах, відповідно, і тріади цільових підсистем: природно-ресурсного простору; 

простору поведінки множини суб’єктів господарювання; простору реалізації дії НССГ. При 

цьому, буде забезпечуватися як реалізація дії, так і поступове удосконалення НССГ в умовах 

агресивного середовища та постійного нарощення масштабів деструктивного впливу внутрішніх 

і зовнішніх факторів. Проте, визнаємо про найбільш суттєву особливість процесів формування, 

розбудови та введення на практиці проєкту НССГ: наразі, універсального алгоритму, а також 

оптимального комплексу інструментарію переформатування, створення й розбудови 

відповідного типу систем (управління сталим господарюванням), поки що, ще не існує.   

Тож, у цій відповідності, автор пропонує до використання, при формуванні алгоритму 

розбудови проєкту НССГ, комплекс загальних принципів побудови за пріоритетними напрямами 

її функціонування, а також комплексний інструментарій розв’язання поставлених завдань і, 

відповідно, найбільш дієві методи конструювання систем ефективного управління. Добір і 

обґрунтування доцільності застосування останніх пропонується виконати за використання: 

- конститутивно-ключових положень процесного підходу з виділенням, в межах потоків 

організації цілої мережі процесів сталого господарювання та ефектів внаслідок реалізації 

функцій із управлінні ними, базових точок локалізації зусиль за паритетом створення простору 

трьох підсистем, реалізація дії яких убезпечить вільне і скореговане протікання у внутрішньому 

середовищі НССГ квартету потоків процесів – базових для сталого розвитку (економічних, 

виробничих, соцієтальних та природно-ресурсних); 

- визначеного й обґрунтованого автором дослідження найдієвішего комплексу 

економетричних методів і організаційно-економічних заходів, доцільність яких доведено і 

запропоновано до використання з метою підвищення ефективності управління сталим 

господарюванням в ресурсних обмеженнях, переформатування та розбудови нової регіональної 

карти України, формування інтеграційних платформ просторового управління [2; 3]: 

- комплексу методів і засобів реінжинірингу бізнес-процесів (перепроектування), що є, 

наразі, найбільш радикальними із всіх, пропонованих усталеними підходами інструментів із 

забезпечення (підвищення) результативності господарювання і характеризуються в якості 

кардинальної інновації процесу господарювання. Оскільки, вони, в основному, ґрунтуються на 

інноваціях та творчих здібностях суб’єктів господарювання. Саме зазначене і дозволить знизити 

витрати та тривалість циклу (на 60,0-90,0%) і ступінь загрозливості помилок при прийняті рішень 

(на 40,0-70,0%) на міжфункціональному рівні. При цьому, для реалізації наміченої програми із 

розбудови, наприклад, певної підсистеми в межах НССГ, необхідно: а) між усіма учасниками 

процесу сталого господарювання (власниками, стейкхолдерами, суб’єктами управління тощо) 

розподілити (за результатами їх узгодження) ролі, обов’язки та відповідальність кожного; б) 

забезпечити учасників відповідною методичною та інструментальною підтримкою; в) визначити 

й обґрунтувати масштаби, терміни та режими фінансування.  

Відтак, сформовано та обґрунтовано пріоритетні напрями розбудови національної системи 

сталого господарювання, що передбачають їх реалізацію за концептом нової моделі 

реструктуризації господарської системи [4], а, саме: а) переформатування національного 
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природно-ресурсного простору; б) формування нового формату простору поведінки множини 

суб’єктів господарювання; в) розбудова простору реалізації дії національної системи сталого 

господарювання. З цього, можна запропонувати для використання суб’єктам управління різного 

рівня – концептуальну схему розбудови НССГ за трьома пріоритетними напрямами (рис. 1), яку 

сформовано на засадах реалізації національного проєкту реструктуризації господарської 

системи, в межах якої передбачити реалізацію нових моделей системи й структури управління 

природно-ресурсним активом і, відповідно моделі реінжинірингу управління господарським 

активом, забезпечених дією чотирьох специфічних механізмів: формування фінансової основи 

національної системи сталого господарювання, державного регулювання та управління 

відходами, державного регулювання та управління освоєнням природно-ресурсних активів, 

організаційного механізму управління процесом гармонізації сталого господарювання.  

Нагальним також є – розроблення та реалізація комбінованого комплексу (КК) локальних 

завдань за кожним із трьох пріоритетних напрямів розбудови НССГ із деталізацією та 

розмежуванням специфічного інструментарію переформатування і методів та засобів, 

необхідних для реалізації на практиці КК, який визначує конкретизацію змістовності завдань за 

пріоритетами у контексті реструктуризації національного господарського простору в сучасних 

умовах функціонування соціально-економічної системи (в умовах нарощення військово-

економічних, суспільно-політичних та глобалізаційних загроз і ризиків сталому розвитку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Концептуальна схема розбудови національної системи сталого господарювання за 

пріоритетними напрямами на засадах реалізації проєкту реструктуризації господарської 

системи  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИ 

ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 
Одним з найважливіших елементів зовнішньої економіки України є покращення системи митного 

регулювання. Митне регулювання визначає характер зовнішньоекономічних відносин, адже через 

встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для підтримання національних товарів 

та проходження іноземної продукції. Митне регулювання відіграє важливу роль у державному 

регулюванні зовнішньоекономічних відносин, визначає рамки економічної активності суб’єктів 

господарювання, стимулюючи або стримуючи їхню діяльність залежно від існуючих економічних 

пріоритетів,  забезпеченню національних економічних інтересів та сприяє розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із виконанням митних формальностей, 

зокрема, встановленням митних платежів, процедурами митного контролю, організацією діяльності 

органів митного контролю України. 

Митним кодексом України зазначено, що митне регулювання в Україні повинно здійснюватися на 

основі принципів (рис. 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи, на основі яких здійснюється митне регулювання [3] 
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Державне регулювання зовнішньої торгівлі розглядається як тарифне та нетарифне регулювання 

ЗЕД. Аналізом визначення цих категорій має передусім практичне значення, адже деякі митні правила й 

процедури в Митному кодексі України виписані з позиції застосування або незастосування заходів 

тарифного та нетарифного регулювання. Трактування цих понять у національному законодавстві 

відсутні, але погляди науковців збігаються на тому, що основою тарифного регулювання ЗЕД є митні 

тарифи. Слід зазначити, що в науковій літературі часто застосовується термін “митно-тарифне 

регулювання”. Але сутність тарифного та митно-тарифного регулювання в більшості випадків однакова,  

і це дає змогу зробити висновок, що вони є ідентичними. Також, формулювання назви “митно-тарифне” 

конкретизує, до якої саме сфери регулювання належить тариф. Нетарифне регулювання ЗЕД має безліч 

заходів, що можуть бути зараховані до цього регулювання. Слід зазначити, що митно-тарифне 

регулювання, яке полягає у застосуванні мита, прямо впливає на ціну імпортованого товару всередині 

країни, а заходи нетарифного регулювання зазвичай впливають опосередковано: ціна підвищується за 

рахунок додаткових витрат для отримання необхідних для переміщення товарів документів, витрати, що 

спричинені простоєм транспортних засобів і товарів унаслідок проведення державного контролю. 

З іншого боку, якщо підкреслювати роль митниці як основного контролюючого органу за 

переміщенням товарів через митний кордон країни, то можна розглядати державне регулювання 

зовнішньої торгівлі товарами як митне та нетарифне регулювання. 

Митне регулювання розглядається як комплекс митних заходів держави, що 

використовуються у процесі регулювання зовнішньої торгівлі [1]. При цьому саме поняття 

“митного заходу” відсутнє [1], що унеможливлює однозначне розуміння категорії “митне 

регулювання”. На мій погляд, при тлумаченні даної категорії можна розглядати два основних 

напрямки регулювання: мито як податок та митниця як орган, що забезпечує виконання 

законодавства з питань митної справи [2]. Логічна в такому випадку позиція національного 

законодавства, яка визначає митне регулювання як регулювання питань, пов’язаних з 

установленням мит і митних зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності 

органів митного контролю України. Однак таке визначення потребує перегляду. Процедури 

митного контролю нерозривно пов’язані з порядком переміщення товарів через митний кордон 

України, митним оформленням, справлянням установлених законодавством податків і зборів, що 

в комплексі становить митну справу [2]. Питання встановлення мита належать до сфери митно-

тарифного регулювання. Таким чином, митне регулювання можна розглядати як митно-тарифне 

регулювання, здійснення митної справи та організацію діяльності митних органів України. 

Як зазначалося раніше, більшість науковців розглядає митні тарифи як основний елемент митно-

тарифного регулювання. Відповідно до національного законодавства, митний тариф – це 

систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік 

ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.  

Слід звернути увагу на режим вільної торгівлі. Товари, що походять з країн, з якими Україна уклала 

угоди про вільну торгівлю, та ввозяться до України, звільняються від сплати ввізного мита. До вивізного 

мита це теж стосується. На товари поширюється режим вільної торгівлі, якщо вони відповідають 

критеріям походження, ввозяться на основі договору між резидентами країн-учасниць та переміщуються 

з митної території країни-учасниці на митну територію іншої країни-учасниці [4]. При цьому товар не 

повинен покидати території країн-учасниць, крім випадків, коли таке транспортування неможливе 

внаслідок географічного розташування (“пряме відвантаження”)  [4]. Слід наголосити на тому, що 

створення зони вільної торгівлі може призвести до негативних наслідків  [4]. Оскільки держава 

відмовляється від митно-тарифного регулювання імпорту товарів країн – учасниць зони вільної торгівлі, 

то можлива загроза національному товаровиробнику  [4]. 

З метою захисту економічних інтересів держави, національних товаровиробників при ввезенні 

(вивезенні) товарів можуть застосовуватись особливі види мита: спеціальне антидемпінгове, 

компенсаційне [4]. На мій погляд, зарахування до митно-тарифного регулювання особливих видів мита 

це спірне питання. Деякі науковці, зокрема О. Б. Єгоров, зараховують особливі види мита до 

нетарифного регулювання. Однак переважна більшість фахівців у галузі митного регулювання, і я 
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погоджуюсь з цією думкою, аналізуючи мито як складову митно-тарифного регулювання, виділяють 

особливі види мита. Спеціальне мито застосовується як засіб захисту національного товаровиробника у 

разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах або за умов, що заподіюють значну 

шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, як 

запобіжний захід щодо учасників ЗЕД тощо [4]. Антидемпінгове мито застосовується у разі ввезення на 

митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду національному 

товаровиробнику, або у разі вивезення товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів 

подібних товарів [4]. Компенсаційне мито застосовується при ввезенні товарів, які є об’єктом 

субсидованого імпорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику [4]. Особливі види мита 

встановлюються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, яка на підставі скарги національного 

товаровиробника розслідує факт демпінгу, субсидії тощо (антидемпінгове, антисубсидиційне або 

спеціальне розслідування). Як показує світова практика, особливі види мит – ефективний інструмент 

захисту економічних інтересів держави[4]. 
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Головною метою соціально-орієнтованого реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади є наближення послуг до людей, їх доцільність та висока якість. 

В Україні розпочато процес децентралізації разом із ухваленням Закону «Про адміністративні 

послуги» [1; 2]. Відтоді громади отримують більше наданих послуг та повноважень, сервісні 

центри, які працювали в обласних центрах, почали відкривати структурні підрозділи у невеликих 

містах і селах. Водночас збільшилась  кількість, якість, швидкість і доступність наданих послуг 

сервісними центрами.   

На жаль, повномасштабна війна змінила все життя і плани кожного українця, в тому числі 

й пріоритети. Мільйони людей вимушено перемістились в інші регіони України. Держава робить 

все необхідне, щоб співгромадяни якнайшвидше отримали допомогу. Під час війни сервісні 

центри стали на військові рейки і вже не лише надають адміністративні послуги, а й допомагають 

внутрішньо переміщеним особам, волонтерам, громадським організаціям. Виклики сьогодення 

потрібно сприймати як стимул до розвитку та вдосконалення. 

Серед виконання завдань з реалізації державної політики у сферах надання 

адміністративних та інших послуг, які покладені на сервісні центри МВС України варто 

виокремити такі: безпека дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, забезпечення у 

визначеному порядку державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання та 

іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах; моніторинг у визначений законодавством 

спосіб дотримання суб'єктами господарської діяльності та іншими суб'єктами норм, правил та 

стандартів у відповідній сфері; здійснення контролю за відповідністю конструкції, комплектації 

та обладнання транспортних засобів, номерних знаків транспортних засобів нормам і стандартам 

http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2013/GCH413/pdf/15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/conv#n3472
http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2009/1_41_2009/18.pdf
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та погодження відповідної нормативно-технічної документації; забезпечення державного обліку 

зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв про 

підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень 

небезпечних вантажів, свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних 

вантажів [3]. 

З огляду на вищезазначене, майже всі завдання перебувають у сфері забезпечення безпеки 

експлуатації транспортних засобів. Водночас можна зробити висновок, що в основу 

адміністративної послуги у сфері діяльності Головного сервісного центру МВС України та його 

територіальних відділень покладено забезпечувати соціально-орієнтовану діяльність держави 

забезпечувати права, свободу та законні інтереси людей, охорону їхнього життя і здоров’я 

якнайвищої соціальної цінності. 
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«ПЛАН МАРШАЛЛА» ДЛЯ УКРАЇНИ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРИХОВАНІ ЗАГРОЗИ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

В 2017 році Європейська народна партія (ЄНП), найбільша партія Європарламенту, 

схвалила резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки нашої країни, який почали 

називати «план Маршалла для України». 

Робота над змістовним наповненням плану Маршалла для України так і не була доведена 

до логічного завершення. В першу чергу в цьому не була остаточно зацікавлена сама Європа. 

Нині така потреба на часі. Наша країна має провести серйозну підготовчу роботу, щоб бути 

готовою до його реалізації. Головне остаточно визначитися з питанням, яка модель для відбудови 

економіки після війни потрібна Україні. 

У червні 1947 року, щоб допомогти сильно постраждалій після Другої світової війни Європі, 

тодішній державний секретар США Джордж К. Маршалл запропонував Програму відновлення Європи 

(ERP), тепер відому всім як «План Маршалла». Він передбачав надання США кредитів на відбудову та 

доставку товарів, сировини та продовольства до Європи. У період з 1948 по 1952 рік понад 12 млрд. 

доларів США надійшли до 16 європейських країн, включаючи Німеччину, Італію, Францію та 

Великобританію. Західна Німеччина отримала близько 1,5 млрд. доларів США. Фінансова допомога не 

лише сприяла економічному диву в Європі, але й створила нові ринки збуту для США. 

Не слід забувати, що «План Маршалла» мав і політичний підтекст, адже не всі європейські країни 

змогли претендувати на американську допомогу. США прагнули обмежити вплив Радянського Союзу 

на Східну Європу, водночас СРСР побоювався західного впливу і категорично заборонив таким країнам, 

як Угорщина, Чехословаччина та Польща, приєднуватися до «Плану Маршалла», загальмувавши їх 

економічне зростання у порівнянні з західними країнами мінімум на десятиріччя. Все це пізніше 

відгукнеться цим країнам під час розпаду системи РЕВ у 90-х минулого століття. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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У колективній німецькій та європейській пам’яті «План Маршалла» загалом вважається успіхом. 

Він справді забезпечив відновлення економіки Європи та розвиток демократичних структур. «План 

Маршалла» відтоді часто наводять як взірець, коли мова заходить про повоєнну відбудову [1]. 

Проте, плану економічного відновлення європейських країн держсекретаря США Джорджа 

Маршалла передував план Ганса Моргентау (міністр фінансів США). Цей план був розроблений в 1944 

році і отримав схвалення президента США Франкліна Рузвельта та прем'єр-міністра Великобританії 

Вінстона Черчілля. План Моргентау був спрямований на Німеччину і передбачав перетворення її на 

аграрну країну. Ніхто із союзників не бажав бачити у Німеччині індустріального гіганта, якою ця країна 

була на передодні двох світових війн. Деіндустріалізація Німеччини представлялася їм як гарантія 

нейтралізації німецького мілітаризму, що спричинив дві світові війни ХХ століття. 

Після закінчення Другої світової війни план Моргентау почали впроваджувати. Але, колишній 

президент США Герберт Гувер, якому було доручено моніторити та аналізувати виконання плану 

Моргентау, зробив висновок про катастрофічні наслідки втілення в життя запланованих заходів. 

Деіндустріалізація Німеччини могла відбутися, якби з країни можна було вивезти близько 25 млн. чол. 

населення або фізично знищити таку саму кількість. Для прикладу, в 2014 році в Україні проживало 

близько 46 млн. чол., на початку лютого 2022 року в країна налічувала близько 41 млн. чол., а за дев’ять 

місяців повномасштабної агресії країну покинуло від 8,4 до 13 млн. чол. і це без врахування загинувших 

на фронті та на тимчасово окупованих територіях. 

Реалізацію плану Моргентау було зупинено. На заміну йому прийшла «Програма відновлення 

Європи», у реалізації якої брали участь 17 європейських держав. 

Згадування, плана Моргентау щодо економічної ситуації в Україні викликає негативні асоціації. 

Адже колишній американський амбасадор Джеффрі Пайєтт, зважав, що Україна має стати аграрною 

наддержавою. В сучасному світі практично неможливо претендувати на статус наддержави, якщо 

економіка держави спирається переважно на аграрний сектор. 

Вартості відновлення України від знищення російським вторгненням постійно коливається – 250 

мільярдів доларів, або 500 мільярдів доларів, або 1 трлн., залежно від припущень про те, скільки всього 

знищено, яка вартість забезпечення біженців тощо. На середину літа 2022 року ця сума коливалася в 

межах 750 мільярдів доларів США [2]. 

Неможливо оцінити вартість відновлення, доки залишається невизначеність щодо тривалості війни 

та того, скільки території буде контролюватись законно владою України. Те, що США були готові 

протягом чотирьох років забезпечити повоєнну Європу майже 5% свого ВВП нічого не говорить про те, 

чи є це достатнім рівнем підтримки України [3]. 

Виплата за першим планом Маршалла почалася ще тоді, коли в Європі ще тривали бойові дії. Так, 

громадянська війна в Греції тривала до літа 1949 року, Греція отримала допомогу Маршалла в 1948 році. 

Фактично Греція отримала 300 мільйонів доларів вже в 1947 році під егідою Американської місії 

допомоги Греції. 

Аналогічно допомога Україні може розпочатися вже зараз, але використовувати її слід обережно. 

Не варто швидко відновлювати те, що може знову бути зруйноване Росією (особливо це стосується 

транспортної інфраструктури). 

Кошти за планом Маршалла видавалися на 90% як гранти і лише на 10% як позики. Нині лунають 

заклики до західних держав гарантувати нові українські державні облігації. Це знизить витрати уряду на 

позики до однозначних цифр і забезпечить кошти на реконструкцію. Але це зробить Україну ще більш 

заборгованою, коли вона стикнеться з проблемою реструктуризації свого старого боргу. Гарантії щодо 

додаткових українських запозичень були б лише способом для західних урядів здешевити допомогу на 

реконструкцію. 

Так, у 40-х роках минулого століття США створили незалежне агентство для управління планом 

Маршалла. Управління економічного співробітництва (ECA), звільнене від бюрократії Державного 

департаменту та Міністерства фінансів США, швидко запрацювало. Воно змогло використати досвід 

приватного сектора, починаючи з керівника Пола Хоффмана, президента корпорації Studebaker. Це 

дозволило уникнути зв’язків з ООН, де членство Радянського Союзу спричинило б проблеми (аналогічні 

проблеми створюватиме в майбутньому Росія ). 
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Наданням допомоги Україні також має керувати автономний орган, підзвітний урядам-донорам. 

Він може консультувати та координувати свою діяльність з Міжнародним валютним фондом і Світовим 

банком, проте він повинен зберегти свою незалежність, враховуючи членство Росії в обох організаціях. 

Ще одним кроком мають стати адміністративні реформи, вони є передумовою допомоги за планом 

Маршалла, як це було в Греції [3]. 

Так, у сфері верховенства права необхідно завершити перезапуск антикорупційної системи 

(Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро), ухвалити 

законодавство про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя, скоротити каральні 

функції СБУ та посилити незалежність Бюро економічної безпеки. 

Україні також доведеться попрацювати над антимонопольним законодавством, завершити 

корпоратизацію держкомпаній та приватизувати некритичні державні підприємства. 

Одним із пунктів інституційних реформ має стати реформа державної служби, яка включатиме 

скорочення кількості чиновників, спрощення організаційної структури державних служб та 

цифровізацію державних послуг. 

Для забезпечення прозорості використання коштів Україна має провести цифровізацію державних 

реєстрів та забезпечити обмежений доступ до них. 

Кошти на відбудову планують залучати через Міжнародну платформу з реконструкції України, 

яку запропонувала створити Єврокомісія. Платформа складатиметься з трьох рівнів. На найвищому рівні 

її представлятимуть лідери держав-партнерів, на середньому – їх виконавчі органи та міжнародні 

фінансові організації, на останньому – 24 експертні групи, які напрацьовували план відновлення країни. 

Платформа буде мати офіси у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні. Головний офіс працюватиме в Києві. 

План відновлення України складається з 15 національних програм у різних секторах економіки та 

суспільного життя. Кожна містить низку ключових проєктів, починати реалізовувати які потрібно вже у 

2022 році. 

Обсяги фінансування програм різняться, однак сумарно в наступні десять років на них необхідно 

залучити близько 750 млрд. дол. Ця сума не включає інвестиції в оборону та безпеку держави. Перелік 

національних програм виглядає так: 

1. Оборона та безпека (близько 50 млрд. дол.). Програма передбачає переозброєння сил оборони 

та розвиток оборонно-промислового комплексу. Зокрема, в Україні планують створити Оборонну 

технологічну агенцію та Оборонний акселератор Diia Tech and Defense для розробки та виробництва 

сучасних видів озброєння. 

2. Інтеграція з ЄС (до 1 млрд. дол.). Програма передбачає синхронізацію українського та 

європейського законодавств. 

3. Довкілля та сталий розвиток (близько 20 млрд. дол.). Серед проєктів – відновлення солеварних 

шахт у селі Солотвино на Закарпатті, скорочення Чорнобильської зони відчуження з 30 км до 15 км, 

будівництво 142 комплексів з переробки побутових відходів, десяти природних парків, 15 екодуків та 

десяти центрів реабілітації диких тварин. 

4. Енергетична безпека (близько 130 млрд. дол.). Серед проєктів – будівництво ГЕС та ГАЕС, 

електростанцій на відновлювальних джерелах енергії потужністю 5-10 ГВт, добудова двох енергоблоків 

Хмельницької АЕС, модернізація інших АЕС, будівництво інфраструктури для виробництва «зеленого» 

водню. 

5. Бізнес-середовище (близько 5 млрд. дол.). У межах програми реалізовуватимуться проєкти з 

дерегуляції та цифровізації взаємодії бізнесу з державою. 

6. Доступ до фінансування (близько 75 млрд. дол.). Мова йде про страхування інвестиційних 

проєктів від військових ризиків, державні гранти та програми із зниження процентів за кредитами на 

період війни та після її завершення, підтримку капіталу банків, стимулювання іпотечного кредитування, 

створення банку розвитку на базі держбанку. 

7. Макрофінансова стабільність (60-80 млрд. дол.). Програма передбачає залучення коштів на 

покриття дефіциту держбюджету. 

8. Сектори з доданою вартістю (близько 40-50 млрд. дол.). Кошти підуть на розвиток сільського 

господарства (будівництво систем іригації на 1 млн. га, переробка сировини), виробництво меблів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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(створення кластера на заході країни), машинобудування, металургію та ІТ. Мета – розвиток переробки 

та відхід від сировинної моделі економіки. 

9. Логістика та сполучення (120-160 млрд. дол.). Мета – диверсифікувати шляхи експорту, 

відновити зруйновану інфраструктуру. Мова йде про будівництво 200 км залізничної колії 

європейського зразка (ширина – 1,435 м, стандарт в Україні – 1,52 м), транскордонних агросховищ і 

терміналів, трьох нових автомобільних пунктів пропуску з ЄС. Планується оновити 5,8 тис вагонів, 190 

локомотивів, відремонтувати 25 тис км доріг, пʼять-сім пошкоджених аеропортів. 

10. Модернізація регіонів та житлового будівництва (150-250 млрд. дол.). У межах програми 

планується реалізувати проєкт підвищення енергоефективності житлових будинків, збудувати нові та 

відремонтувати пошкоджені будинки. 

Будуть модернізовані системи водопостачання, водовідведення та опалення. Відбудеться 

локалізація виробництва скла, вікон та термоізоляційних матеріалів. 

11. Сучасна соціальна інфраструктура (30-35 млрд. дол.). Кошти підуть на модернізацію 

соціальних об’єктів відповідно до принципів енергоефективності та безбар’єрності, відновлення 

зруйнованих об’єктів, зведення індустріальних парків. 

12. Освіта (до 5 млрд. дол.). Мова йде про оновлення ІТ-програм для пʼяти провідних 

університетів, реформу "Нова українська школа", інвестиції в створення дослідницьких центрів в 

університетах. 

13. Охорона здоров’я (до 5 млрд. дол.) передбачає запуск національної програми підтримки 

психічного здоров’я людей, які постраждали від війни, розвиток мережі спеціалізованих закладів 

охорони здоров’я, створення цифрових сервісів. 

14. Культура та спорт (15-20 млрд. дол.). Проєкти з відновлення зруйнованих закладів культури, 

музеїв, меморіалів, культурних центрів та ДЮСШ, розвиток цифрової культури та кіно. 

15. Соціальна підтримка та міграційна політика (до 7 млрд. дол.) передбачає запровадження 

другого рівня пенсійної системи, програми інтеграції ветеранів, програми забезпечення доступу до 

житла. 

План відновлення України розрахований на десять років і має три етапи. Перший почнеться 

найближчим часом. У 2022 році в межах українського «плану Маршалла» необхідно залучити 60-65 

млрд. дол.. і ще 15-20 млрд. дол. – на безпеку та оборону. 

Серед пріоритетних проєктів на 2022 рік – розмінування 5% території країни, підготовка 

енергосистеми до зимового періоду та накопичення газу, страхування інвестицій від воєнних ризиків, 

початок будівництва вантажного коридору до литовської Клайпеди через Польщу, ремонт 20 тис. та 

будівництво 100 тис. будинків. 

Другий етап реалізації «плану Маршалла» – відбудова. Він почнеться у 2023 році і триватиме до 

кінця 2025 року. Тут ітиметься не про підтримку термінових потреб держави, а про відновлення 

зруйнованої інфраструктури та будівництво нової відповідно до європейських стандартів. На цьому етапі 

передбачається реалізувати більшість проєктів: 580 з 850. Для такої амбітної мети необхідно залучити 

чималі кошти. За розрахунками авторів плану, мова йде про 300 млрд. дол. 

Третій етап – модернізація – триватиме у 2026-2032 роках. За цей час Україна планує реалізувати 

270 проєктів. Потреба у фінансуванні перевищить 400 млрд. дол. Значну частину з них розраховують 

отримати від приватних інвесторів. Кошти на відбудову України планують отримувати з різних джерел. 

Пріоритетним джерелом мають стати російські репарації і заморожені активи країни-агресора та її 

олігархів. А це 415 мільярдів доларів резервів російського Центробанку, заморожених на рахунках 

західних фінустанов [4]. 

«План Маршалла для України» з боку самої України повинен включати наступне: 

1. Вирішення управлінської проблеми для відбудови і відродження української економіки. Це 

означає мінімізацію (виключення) ситуацій, коли конструктивні рішення керівництва органів влади не 

виконуються на рівні пересічних виконавців або саботуються «на місцях». Компенентність і позитивна 

селекція повинні допомогти забезпечити найбільш професійним, цілеспрямованим, відповідальним та 

ефективним державним управлінцям «соціальний ліфт» у гору. 

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/11/4/679394/
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/13/688074/
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2. Відновлення та налагодження зв'язків між провідними галузями промисловості, а також 

усередині галузей – для відновлення промислової кооперації та інтеграції підприємств-суміжників. В 

рамках зони вільної торгівлі з ЄС та іншими країнами, слід забезпечити максимум просування 

українського експорту, в першу чергу продукцію з високою часткою доданої вартості. За участю 

експортерів та їх партнерів в інших країнах, забезпечувати переробку сировини, яка йде на експорт. 

Створити сприятливі умови для розвитку нових переробних потужностей, а також розміщення 

складальницьких виробництв, що виводяться з інших країн (наприклад компаній, що вийшли з 

російського і білоруського ринків через економічні санкції). 

3. Відновлення внутрішнього попиту у населення шляхом збільшення мінімальної заробітної 

плати має зробити певний внесок у цей процес. Збільшення внутрішнього споживання, нарощування 

роздрібного товарообігу надасть імпульсу активізації економіки. Важливо у цьому напрямі відновлення 

кредитування, яке практично заморожене з початку війни. 

4. Кошти, які можуть бути залучені, необхідно інвестувати у капіталовкладення з метою заміни 

матеріально та морально застарілих основних фондів українських підприємств. Окремі галузі і 

виробництва фактично знищені. Потрібно визначитись: чи доцільно їх відбудовувати чи формувати 

зовсім нову структуру виробництва, яка буде більш конкурентнішою в нових економічних умовах (як 

приклад підприємства «Метінвест» – «Азовсталь» та ММК імені Ільїча). Це можливо за умови реалізації 

плана Маршалла для України, остання не буде обмежена тими зобов'язаннями, якими пов'язана при 

отриманні кредитів від МВФ — спрямовувати позикові кошти на збільшення міжнародних резервів (що, 

звісно, також є важливим). 

5. Необхідно створити умови максимального сприяння внутрішніх інвестицій. Динаміка 

внутрішніх інвестицій сприятиме залученню коштів іноземними інвесторами. Паралельно з цим, 

відбуватиметься синергія іноземних та внутрішніх інвестицій. 

6. Зняти всі обмеження для залучення іноземних інвестицій та окремих виробництв, які можуть 

бути розташовані в Україні. Створити території пріоритетного розвитку та технопарки із звільненням від 

окремих видів оподаткування для підприємств і організацій, що переносять свою виробничу діяльність 

з інших країн, в першу чергу з росії, на територію України [5]. 

Врахувавши все вищезазначене слід пам’ятати, що країна без сучасної індустрії ризикує постійно 

перебувати під постійною загрозою зниження ефективності сільськогосподарського виробництва, а це 

ніщо інше як гірша варіація «голландської хвороби», ознаки якої українська економіка набула ще у 90-ті 

минулого століття. 

Пріоритетом у плані Маршалла було відновлення експортного потенціалу. Це мало відновлюючий 

вплив міжнародної конкуренції та політичні переваги європейської інтеграції. Виходячи із реалій 

сьогодення Україну очікує тривалий шлях вступу до ЄС. Проте, його прискорення можливе, якщо 

західна допомога буде структурована таким чином, щоб синхронізувати українські інституції та політику 

з політикою ЄС. 

У свій час, план Маршалла дозволив Європі технологічно перескочити покоління. Європа після 

другої світової на десятиліття відставала від США у використанні технологій «високошвидкісної 

пропускної здатності», на яких базувалося «золоте століття» післявоєнного економічного зростання. З 

самого початку США вирішили не реконструювали європейську промисловість за довоєнними 

стандартами, вони намагалися залучити найсучасніші американські технології виробництва. 

Європейські чиновники (в першу чергу із ФРН, Франції та Італії), керівники заводів і члени профспілок 

поїхали до США в рамках фінансованих планом Маршалла місій з підвищення продуктивності, щоб 

дізнатися про ці методи, і повернулися з новими знаннями, що дало відчутні переваги для зростання 

економіки. 

Україна має шанси перескочити через покоління технологій – від неї вимагається зробити свою 

енергетичну систему більш «зеленою» (що на думку автора може спричинити знищення окремих 

секторів української економіки, адже країна не готова до цього кроку, особливо через втрату тяжкої 

промисловості внаслідок війни), модернізувати транспортну та комунікаційну інфраструктуру та 

оновити містобудування. Це передусім завдання для українців на найближчі тридцять років. Але Захід 

має змогу і повинен допомогти. 
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КРЕДИТНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Ефективним фінансово-економічним інструментом державного регулювання аграрного 

сектору є державна підтримка агропромислового комплексу. Лідерами серед напрямів державної 

підтримки агропромислового комплексу в 2021 році стали здешевлення кредитів для 

агропромислового розвитку, підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції, компенсація вартості сільськогосподарської техніки 

українського виробництва тощо.  

Державне регулювання кредитування аграрної сфери покликано сприяти зростанню 

виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, технічному та технологічному 

оновленню галузі. Кредитні правовідносини в галузі сільського господарства є видом аграрних 

фінансових правовідносин, тоді як норми, які складають регулювання цих відносин, є складовою 

інституту фінансової діяльності суб’єктів аграрного права [1, с. 14]. Кредитування дозволяє 

реалізувати сільськогосподарським виробникам їхні виробничі цілі.  

Указ Президента України «Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу 

України на 1998-2000 роки» [2]  від 29 квітня 1998 року № 389/98 став одним із перших 

документів, який передбачав фінансово-кредитну підтримку аграрного сектору, а саме: 

запровадження іпотечного кредитування, розвиток адресної кредитної підтримки за окремими 

напрямами виробництва (яловичина, свинина, птахівництво), створення спеціальних кредитних 

фондів, розроблення концептуальних засад кредитування сільськогосподарських виробників із 

урахування специфіки їхньої діяльності тощо.  

Правову основу кредитування складає Закон України «Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на період 2001-2004 років» від 18 січня 2001 року № 2238-III, який у 

статті 1 надає наступне визначення кредитного забезпечення сільського господарства: «система 

заходів держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників 

у кредитних ресурсах у визначений період» [3]. Цей Закон закріпив розмір мінімальної частки 

видатків з Державного бюджету на фінансування розвитку галузі сільського господарства і 

одночасно удосконалив механізм кредитування суб’єктів цієї галузі. Крім того, кредитування 

виробників відбувається відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» [55] 

від 07 грудня 2000 року № 2121-III, «Про аграрні розписки» [56] від 06 листопада 2012 року № 

5479-VI.  

Особливу увагу слід звернути на Закон України «Про Фонд часткового гарантування 

кредитів у сільському господарстві» [4] від 04 листопада 2021 року № 1865-IX. Прийняття цього 

Закону було обумовлено потребою в збільшенні обсягу інвестицій в аграрний сектор і підвищенні 

конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників. Законом було створено нову 

https://www.dw.com/uk/zelenskyi-rozpoviv-pro-pidhotovku-planu-marshalla-dlia-ukrainy/a-61702282
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-rozpoviv-pro-pidhotovku-planu-marshalla-dlia-ukrainy/a-61702282
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/07/5/688861/
https://zaxid.net/plan_marshalla_dlya_ukrayini_yak_pratsyuvatime_poyasnennya_n1542705
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-rozpoviv-pro-pidhotovku-planu-marshalla-dlia-ukrainy/a-61702282
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/1/685066/


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

41 

фінансову небанківську установу, яка має особливий статус і виконує функції щодо забезпечення 

підтримки малих і середніх сільськогосподарських виробників за допомогою часткового 

гарантування виконання зобов’язання виробників за кредитними договорами. Малі і середні 

виробники сільськогосподарської продукції своєю діяльністю економічно трансформують 

сільську місцевість, тому ініціатива про створення Фонду забезпечує не лише удосконалення 

кредитування аграріїв, розширення їх доступу до фінансування, а й соціально-економічний 

розвиток сільських територій. 

Кредитна підтримка сільського господарства має різні форми реалізації, які доцільно 

розглядати за наступними напрямками: 

1) державне кредитування на пільгових умовах; 

2) здешевлення кредитів, виданих комерційними фінансовими установами;  

3) забезпечення кредитних зобов’язань (застава, іпотека, гарантія тощо);  

4) розвиток інституційної основи аграрного кредитування (спеціальних кредитних 

установ, кредитної кооперації тощо). 

Зазначимо, що кредитування навмисне розглянуто нами в розрізі двох складових – пільгове 

кредитування та здешевлення кредитів через наявність ряду суттєвих відмінностей між ними 

(табл. 1).  

Таблиця 1. Відмінні ознаки видів кредитної підтримки сільського господарства 

Ознака ДЕРЖАВНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ 

Повернення коштів Поворотна допомога Безповоротна  допомога 

Платність може бути платне або безоплатне безоплатне 

Зміст має договірну природу має компенсаційну природу 

Впровадження Мало розвинуте Широке використання 

 

Протягом 2019-2021 років кредитна підтримка сільського господарства становила понад 4 

млрд грн. щорічно (табл 2). Так, державна підтримка аграрного сектору в 2021 році склала 4,7 

млрд грн (на 665 млн грн більше порівняно з 2020 роком і на 165 млн грн більше порівняно з 2019 

роком). При цьому попит на державну підтримку в 2021 році склав 6,9 млрд грн. Сталими 

напрямами державної підтримки, які отримали найбільший обсяг фінансування, стали 

тваринництво і переробка, компенсація вартості кредитів та компенсація вартості техніки. Нові 

напрями, такі як розвиток картоплярства, нішевих культур, зрошення тощо, отримали значно 

менший обсяг бюджетного фінансування. Проте, щороку питома вага наданих кредитів 

фермерським господарствам у загальному обсязі коштів, виділених з державного бюджету на 

підтримку аграрної сфери, зменшувалась і склала у 2021 році фактично 1%. 

 

Таблиця 2. Обсяги кредитної підтримки сільського господарства у 2019-2021 роках 

Форма кредитної підтримки 2019 2020 2021 

млн грн % млн грн % млн грн % 

Надання кредитів фермерським 

господарствам  
225,1 4,9 65,6 1,6 50,0 1,1 

Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів 

449,9 9,8 1047,7 26,0 1200,0 25,5 

Усього 4567,65 100 4031,38 100 4712,39 100 

 

На нашу думку, такий стан справ є незадовільним. Адже, за умови правильної організації 

прямого кредитування, можна очікувати синергічний ефект – поряд економією бюджетних 

коштів виникає можливість поповнення бюджету за рахунок помірної плати за користування 

кредитом.  

Здешевлення кредитів, наданих комерційними банками, полягає в оплаті державою частини 

відсотків за кредитами, які одержані сільськогосподарськими підприємствами. Саме 
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здешевлення кредитів входить до числа традиційних заходів підтримки сільського господарства 

в Україні та реально функціонує протягом майже двадцяти років.  
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ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ НАУКОВЦЯ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Бренд є комплексом понять, які узагальнюють уявлення про відповідний товар, послугу, 

компанію чи особистість. З чого формується бренд вченого? Бренд не може існувати без свого 

споживача – ми не можемо створювати продукт без тих, кому він потрібен. Тобто, бренд вченого 

базується на потребах цільової аудиторії, її цінностей. 

Основним у створенні та розбудові бренду є самоідентифікація. У розрізі бренду вченого – 

те, з чим науковець йдете у світ, як себе позиціонуєте і які цінності доносить своїй ЦА. Цінності 

бренду – це його характер та позиція на ринку, завданнями яких є надання бренду унікальності, 

значущості, ключової відмінності від інших, а також створення емоційного зв’язку з цільовою 

аудиторією. У науковому середовищі цінності є важливими, тому створюючи власний бренд 

вчений має визначити та чітко сформувати власну позицію та цінності[2]. 

Ще однією важливою складовою бренду є його візуальна концепція. Формування візуалу у 

брендингу розпочинається із підбору кольорів, створення лого, розробки брендбуку і т.д. У 

цифровому світі візуальний вигляд формує перше сприйняття споживача, тож науковець має 

пропрацювати свою візуальну концепцію для просування свого бренду у соцмережах. У 

підсумку, усе загортається в загальну обгортку під назвою «імідж» - збірний образ бренду 

вченого, те, як його сприймає його цільова аудиторія, те як він себе презентує, як взаємодіє і яку 

репутацію має. Луцький національний технічний університет активно працює над розвитком 

бренду та позитивного іміджу молодого науковця в інформаційному та освітньому просторі. 2 

роки тому ЛНТУ суттєво змінив підхід до структури наукового товариства та його 

функціонування. Усе розпочалося із того, що змінився склад та формат наукового товариства, 

з’явилося інше бачення розвитку та внутрішньої комунікації між його членами.  

Наступним кроком стало брендування ради молодих вчених ЛНТУ. Спільно із відділом 

іміджу та промоції ЛНТУ було розроблено логотип та візуальну концепцію подачі наукового 

товариства в інформаційному просторі. 

Логотип Наукового товариства аспірантів та докторантів ЛНТУ – це поєднання силуету 

голови людини із лампочкою, що символізує процес обдумування та створення креативних ідей.  

Молоді науковці ЛНТУ невпинно розвиваються, відвідують навчальні програми та заходи, 

що допомагають не лише у викладацькій та науковій діяльності, але й в особистісному розвитку, 

а також активно співпрацюють із науковцями інших ЗВО. 

Загалом організація молодих вчених ЛНТУ – це своєрідне ком’юніті підтримки та мотивації 

її учасників. Для кращої промоції бренду молодих вчених ЛНТУ створили медійний проект 

«Молодий вчений ЛНТУ», в якому яскраво подають інформацію про історію успіху науковців. 

Інтерв’ю із візуальним оформленням розміщується на сайті університету, у соцмережах та 

регіональних ЗМІ.  Також створено новий формат мотиваційних тренінгів «Досвід успішних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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науковців ЛНТУ», де уже досвідчені вчені із докторським ступенем діляться власним шляхом та 

науковими перемогами. З чого ж науковцю розпочинати свій бренд? Найголовніше – знайти 

власну цільову аудиторію. Знайти тих, для кого науковець формуватиме свій імідж, 

створюватиме контент та які канали комунікації буде використовувати для досягнення цілей.  

Наступним кроком у формуванні бренду молодого вченого є його ідентифікація: створити 

образ і пояснити його для свого споживача. Після цього потрібно викликати довіру до своєї 

персони: в чому експертність, в чому компетенція, які переваги від комунікації із даним 

науковцем, що отримає від від комунікації спільнота? 

Тоді – емоції та цінності. Те, що дуже важливо у формуванні бренду. Закцентуємо на цьому 

далі. В основі формування будь-якого бренду лежить комунікація, а успіх бренду залежить від 

ефективного обміну інформацією, тобто: передавання інформації від однієї особи до іншої 

(інших). Якщо транслювати це на ЗВО, то в сучасному світі комунікація стала однією із 

найважливіших складових їх діяльності. Комунікації дозволяють здійснити передачу 

повідомлень роботодавцям, абітурієнтам, споживачам, контрагентам, стейкхолдерам щодо 

освітніх послуг та збільшити їх привабливості для цільової аудиторії. Заклади вищої освіти 

постійно просувають інформацію про свою діяльність на ринок освітніх послуг, намагаючись 

реалізувати декілька цілей: проінформувати майбутніх споживачів про свої послуги та переваги; 

переконати абітурієнтів, їх батьків, роботодавців віддати перевагу саме послугам цього ЗВО [3].  

Такі цілі досягаються за допомогою реклами, засобів масової інформації, 

профорієнтаційної роботи, інтернету, розповсюдження безкоштовних інформаційних буклетів в 

освітніх закладах, й інших комунікаційних видів діяльності. 

Тож, як висновок, можемо закцентувати, що для найбільш успішної комунікації із своєю 

ЦА, має бути вдало підібраний канал передачі та сформовано максимально просте і доступне 

повідомлення. Де науковцю шукати свою ЦА? Сформуємо ключові групи цільової аудиторії, яка 

може цікавити науковця чи працівника ЗВО:  школярі старших класів; абітурієнти; 

студенти, які навчаються на бюджетній формі навчання; студенти, які навчаються на контрактній 

формі навчання; батьки абітурієнтів; випускники інших ЗВО регіону; науково-

педагогічний склад ЗВО; суб’єкти ринку науково-дослідних робіт та дослідно-

конструкторських робіт; суб’єкти ринку консультаційних  та інноваційних послуг; державні та 

місцеві органи влади; підприємницьке співтовариство; потенційні роботодавці; місцеве населення; 

наукова спільнота. 

Отже, цільова аудиторія ЗВО має різну вікову категорію  і середовище. Відтак, можемо 

зробити висновок, що кожна цільова група має свої унікальні особливості, потреби, інтереси та 

вимоги на які слід опиратися.  

Ось декілька варіантів доступу до різної ЦА, з акцентом на найбільш ефективні: сайт-

візитівка, електронна пошта, навчальні платформи та електронні бібліотеки, чатботи, аудіо- та 

відео хостинги, блоги, онлайн ЗМІ, соцмережі та месенджери. Варто наголосити, що особливою 

популярністю у брендингу користуються соцмережі та месенджери. Станом на липень 2022 року 

соцмережі використовували близько 76,6% українців. Про це свідчить аналіз GlobalLogic на 

основі відкритих даних. Серед 76,6% українців, які використовують соцмережі як джерело 

інформації, 66% обирають Telegram, 63% - Instagram, 61% – YouTube, 59% – Facebook. 

Особливий скачок відбувся із мережею ТікТок, станом на липень 2022 року соцмережа нараховує 

3,2-3,4 млн користувачів із України. Протягом останніх п’яти років найбільш стрімко 

розвиваються саме Facebook та Instagram — передусім завдяки забороні російських соцмереж [1]. 

Отже, брендування науковця в цифровому світі базуються на п’яти ключових моментах: 

формування цінностей та самоідентифікації науковця, візуалізація, самопрезентація, пошук 

цільової аудиторії, успішна комунікація та, як наслідок - співпраця. Цифрове середовище 

стимулює науковців адаптовуватися у напрямі цифрової комунікації. Таким чином у науковій 

спільноті формується новий образ науковця, який відповідає усім критеріям брендингу. Тож, 

формування бренду вченого у цифровому середовищі – це нові компетенції та навички, що 

залежать, насамперед, від цільової аудиторії та успішної комунікації із нею.  



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

44 

 

Шевчук О.А. 

доцент 

Підіско Д.В. 

студент гр.ЕТ-21мп, ФЕА, 

КПІ імені Ігоря Сікорського 

 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Україна приєдналася до Європейского Енергетично Співтовариства ще у 2011 році, що  

підтвердило[1] наміри України, в майбутньому,  стати[1] невід`ємною частиною європейського 

енергетичного ринку через формування[1] конкурентного ринку із міцними взаємозв`язками з 

європейськими країнами. 

Для того щоб це відбулось потрібно[4] провести деякі реформи у секторі енергетики, які 

мають[4] привести український енергетичний ринок до норм та стандартів ЄС сформувати 

конкуренті ринки природного газу й електроенергії та забезпечити[3] прозоре ціноутворення та 

належний захист споживачів. 

Відповідно до звіту[1] Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Україна 

два роки поспіль займає друге місце у загальному рейтингу, за умов[1], що найбільший прогрес 

за 2021 рік був +25 % у виконанні законодавства ЄС українська енергетика здійснила за 

напрямком кібербезпеки[1]. 

На рисунку 1 зображена актуальна схема управління в сфері енергетичної безпеки України.  

 

Рис. 1. Функціональні ролі та зв’зки системи енергетичної безпеки 
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Для опису сфери енергетичної безпеки виокремлюються «елементи» системи як окремі 

«менші» підсистеми, що мають свою особливу функціональну роль у життєдіяльності всієї 

системи. Виділені підсистеми мають бути пов’язанні із суб’єктами, які є відповідальними за 

функціонування цих підсистем (за формування та реалізацію політики у відповідних 

підсистемах). Взаємовідносини між суб’єктами, їх взаємодія щодо обміну ресурсами та 

інформацією будуть формувати структуру зв’язків системи. Таке представлення дозволяє 

фокусувати увагу управлінця (дослідника) на інших аспектах опису системи, таких як взаємодія 

між елементами системи. Поряд із цим прив’язка окремих елементів до суб’єктів, що 

відповідають за їх функціонування, дозволяє спростити визначення предмета управлінських 

рішень (вплив на величину чи потужність елемента, структуру зв’язків між елементами, процеси 

взаємообміну ресурсами та інформацією). 

Щоб описати сферу енергетичної безпеки потрібно виокремити елементи системи та 

підсистеми, які мають свою функціональну роль в «життєдіяльності» енергосистеми[4]. 

Виокремлені підсистеми, в свою чергу, пов’язані із суб’єктами, а вже ці суб’єкти відповідають за 

функціонування цих підсистем. Основна функція цих суб’єктів – формування та реалізація 

політики у відповідних підсистемах. Структура зв’язків системи формується взаємовідносинами 

між суб’єктами. Саме їх взаємодія щодо обміну ресурсами та інформацією і буде формувати 

структуру зв’язків системи. Окремі елементи прив’язуються до суб’єктів, що відповідають за їх 

функціонування, дозволяє спростити визначення предмета управлінських рішень, а саме: 

- вплив на величину чи потужність елемента; 

- структура зв’язків між елементами; 

- процеси взаємообміну ресурсами; 

- процеси взаємообміну інформацією. 

З метою забезпечення[4]  енергетичної безпеки України потрібно розвивати власні 

енергоресурси, для того щоб бути більш незалежними від інших країн, а в разі необхідності, 

країна може продавати електроенергію за кордон, тим самим поповнюючи бюджет країни. В 

свою ж чергу, прибуток з продажу електроенергії можна інвестувати в подальший розвиток 

власних енергоресурсів. Наприклад, можна інвестувати в розробку та побудову станцій, які 

працюють на відновлюваних джерелах енергії. Цей пункт стратегії може зменшити купівлю 

енергоресурсів з-за кордону, а також зменшити забруднення навколишнього середовища. При 

широкій «зеленій» політиці можна залучити іностраних партнерів до інвестицій у «зелену» 

енергетику. 

Другий пункт стратегії це накопичення енергії. У 2021 році був підписаний проект по 

інтеграції української енергосистеми з європейською енергесистемою. Було затверджено те, що 

на кожній гідроелектростанції (ГЕС) будуть встановлені сонячні панелі. Вони будуть покривати 

витрати на власні потреби гідроелектростанцій, тим самим зменшуючи операційні витрати на 

місцях. 

Третій пункт знов стосується відновлюваної енергетики, а саме того, що Україна має 

високий потенціал до розвитку в цій сфері. Але високі ціни за «зеленими» тарифами 

відштовхують споживачів, бо за «зелену» електроенергію треба платити більше. Також такі 

електростанції не можуть, на даний час, балансувати обеднану енергосистему, адже не мають 

такої потужності та оперативності переключення. З розвитком відновлюваних джерел енергії ці 

проблеми по трохи будуть зникати, а тому, Україна прийняла курс на розвиток цих технологій, 

за прикладом Данії, яка до 2050 року планує перевести країну на 100% «зелену» енергетику. 

Отже, дотримуючись стратегії розвитку енергетичної безпеки України, наша країна може 

стати не тільки незалежною на енергетичному ринку, а ще й продавати у достатньому об`ємі 

електроенергію за кордон. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ 

 

Активні дії України до включення до міжнародної освітньої та наукової спільноти, 

поширення європейських та світових зразків провадження освітньої діяльності у закладах вищої 

освіти орієнтовані на постійне доповнення технологій навчання новітніми методами, що 

зарекомендували себе як вискокоефективні для презентації та засвоєння навчальних матеріалів, 

підвищення прозорості процедури оцінювання досягнутих результатів та знань студентів, 

формування справедливої системи оцінювання. Значною мірою зазначеним вимогам 

відповідають цифрові платформи навчання та провадження освітнього процесу, так звані 

системи та платформи E-learning, що набули суттєвого поширення в умовах розгортання 

пандемічної кризи як відклик на нові вимоги до організації совиного процесу на дистанційній 

основі.   

Слід зауважити, що дистанційна платформа передачі інформації не є принципово новою 

формою комунікацій. Для Європейського та світового бізнес-середовища зазначена форма 

набула поширення останнє десятиріччя у зв’язку із необхідністю прискорення інформаційного 

обміну між ланцюгами створення доданої вартості для зміцнення та посилення конкурентних 

позицій на ринку та у зв’язку із необхідністю оптимізації та зниження поточних витрат, 

пов’язаних із оплатою відряджень, утримання власних автопарків, відшкодування витрат на 

організацію та проведення переговорних процесів, бізнес-заходів та рекламної кампанії.  

У навчальному процесів мотиви впровадження цифрових технологій навчання пов’язано з 

рядом переваг, що дозволяють реалізовувати задачі освітнього процесу на новому якісному рівні. 

До таких переваг слід віднести такі. Передусім це вдосконалення практики налагодження діалогу 

в системах «викладач-студент», «студент-студент», що дозволяє підвищити активність студента 

і представити його повноцінним учасником освітнього процесу, що віртуально наближений до 

викладача. Слід зауважити, що авдиторне заняття має мінуси щодо діалогічної практики 

внаслідок того, що студент є віддалений від викладача та розділяє увагу між викладачем та 

іншими студентами в авдиторії. Іншою перевагою є те, що під час використання цифрової 

платформи навчання як студент, так і викладач виходять поза рамки використання навичок і 

знань, що зафіксовані у методичних матеріалах дисципліни, вимагаючи залучення нових знань 

та вмінь, що сприяють орієнтуванню у віртуальному середовищі, розвиток логічного мислення у 

зв’язку із необхідністю демонстрації одночасно навичок щодо засвоєння матеріалів 

дистанційного заняття та використання програмного забезпечення, підготовки презентації у 

віртуальному середовищі, спілкування в екранному режимі, що вимагає подолання 

психологічних бар’єрів.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/sukhodolia_energy_security_sayt-1.pdf
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Важливою перевагою цифрового навчання є можливість швидкого об’єднання навчальної 

групи з іншими групами, що представляють власний університет або інший заклад освіти, що 

дозволяє організувати ініціативні групи студенти для кращого засвоєння матеріалів, оперативно 

оцінювати ступінь сприйняття освітніх завдань, встановлювати комунікації у принципово 

новому колективі, що ініціює активізацію креативного мислення студентів та викладачів і є 

запорукою успішного засвоєння матеріалів навчальної дисципліни. 

Цифрові технології пропонують миттєвий зворотний зв'язок в системах «викладач-

студент», «студент-студент», що підвищує якість оцінювання результатів навчання, отриманих 

загальних та фахових компетенцій та знань відповідно до програми навчальної дисципліни, рівня 

відповідності поставлених завдань та отриманих результатів. 

 

 

Попович О.П. 

асистент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму 

Мукачівський державний університет 

 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

 

Українське сільське господарство є найбільшою історією успіху, адже за короткий час 

Україна з країни, яка займається виробництвом зерна для власних потреб, стала одним із 

найбільших експортерів зерна у світі. У своїх публічних виступах я завжди кажу, що це дивно 

ще й тому, що українське сільське господарство, мабуть, одне з найменш дотаційних у світі. 

Наприклад, прямі субсидії сільгоспвиробникам в ЄС становлять близько 30-40%, в Росії – 

близько 30% і продовжують зростати. А в Україні – сума субсидій дуже мала, і часто з мінусом. 

Це як у Новій Зеландії та Австралії. Незважаючи на це, український агросектор встигає 

розвиватися. 

Раніше в Україні неможливо було купити землю і, наприклад, віддати її в заставу банкам 

для залучення грошей для інвестицій. Водночас європейська корпоративна система дозволяла 

фермерам створювати сільськогосподарські кредитні спілки, які згодом стали одними з 

найбільших банків світу, передавати ці землі в заставу банкам і отримувати хороші гроші. Попри 

відсутність таких механізмів в українських компаній, вони інвестували у благоустрій землі. Щоб 

відбулася історія успіху аграрного сектору України, українські компанії, не покладаючись на 

державну підтримку, працювали як вертикально інтегровані компанії по всьому ланцюгу 

постачання, підвищували свої стандарти, ставали прозорими, впроваджували сучасні технології, 

залучали міжнародний капітал і виходили на публічні ринки через IPO.  

Агропромисловий комплекс (АПК) доцільно розглядати як сукупність галузей, які 

обслуговують сільське господарство (1 сфера), власне сільськогосподарське виробництво (2 

сфера), заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію продукції із сільськогосподарської 

сировини (3 сфера). При цьому слід зазначити, що сільське господарство в умовах ринку 

знаходиться в положенні, що не дозволяє йому в повній мірі і на рівних брати участь в 

міжгалузевої конкуренції [1, с. 25]. 

Аналіз динаміки збуту агропродовольчої продукції в Україні представлений на рисунку 2.1. 

Отже, упродовж 2019-2021 рр. спостерігаємо скорочення обсягу збуту агропродовольчої 

продукції в Україні. Зокрема, збут продукції рослинництва за 2019-2021 рр. скоротився на 55971 

млн. грн або на 10,57%. А також спостерігаємо зменшення обсягу збуту продукції тваринництва 

за 2019-2021 рр. на 3202  млн грн або на 2,26%. 

Структура збуту агропродовольчої продукції в Україні представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.1. Аналіз динаміки збуту агропродовольчої продукції в Україні  

(млн.  грн) 

Джерело: [2] 

 

 
Рис. 2.2. Структура збуту агропродовольчої продукції в Україні (%) 

Джерело: [2] 

 

Отже, упродовж 2019-2021 рр. у структурі збуту агропродовольчої продукції України 

найбільша частка припадає на продукцію рослинництва – 78,85% у 2019 р., 79,11% у 2020 р. та 

77,33% у 2021 р. Економіка України сильно постраждала від спалаху COVID-19. Загалом у 

другому кварталі 2020 року ВВП скоротився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року, що призвело до скорочення ВВП до 6,5% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року в першій половині року. Однак негативний вплив видається менш серйозним, ніж 

передбачалося спочатку, оскільки повномасштабний карантин тривав лише з середини березня 

до початку травня 2020 р. і був замінений адаптивним карантином, який дозволив повернутися 

до багатьох послуг (крім пасажирського транспорту). Внутрішній попит також був підтриманий 

відновленням реальної заробітної плати (+ 4,8% порівняно з попереднім роком у червні 

порівняно з -0,4% у квітні) і продовженням надходження грошових переказів [2]. 
У зв’язку з вищевикладеним та враховуючи результати інших дослідників [4-6], і в силу 

специфічних особливостей, ні сільське господарство, ні продовольчий ринок не можуть бути 
саморегулюючими системами. Тому, якщо своєчасно не коригувати певним чином положення, 
то неминуче настає розбалансування попиту і пропозиції на продовольчому ринку Це призводить 
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до неконтрольованої зміни цін і значного погіршення становища сільськогосподарських 
товаровиробників. 

 
1. Мостова А. Д. Стратегічне забезпечення продовольчої безпеки України. Харків: Вид-во «Точка». 2019. 311 с. 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3. Global food security index 2021. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index 
4. Stehnei, M. I. Formation of financial instrumentation for the sustainable agricultural development: innovative approach / M. I. 

Stehnei, I. O. Irtysheva, M. M. Korol // Scientific bulletin of Polissia : науковий економічний журнал. – Chernihiv, 2017. – №4(12). P. 
1. – С.225-231. 

5. Стегней, М.І.  Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки: регіональний та 
національний аспект / М. І. Стегней, Г. Г. Білак, А.-М.І. Архангельська // Економіка та суспільство : електронний науковий 
фаховий журнал. – Мукачево, 2017. – №12. – С.149-154. 

6. Стегней, М. І.  Аналіз виробництва та споживання аграрної продукції в Україні / М. І. Стегней // Агросвіт : науковий 
журнал. – Київ, 2014. – №23. – С.3-9. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ  

 
Ринок клієнтів з обмеженими можливостями набуває все більшого значення, і використання його 

потенціалу стає ключовим питанням для сфери туризму. Формування туристського продукту дедалі 
частіше йде з орієнтацією на осіб з обмеженими можливостями здоров'я та маломобільні групи 
населення. Йдеться не лише про людей з обмеженими фізичними можливостями, а й про людей 
похилого віку та осіб, які проходять реабілітацію після отриманих травм. 

У систему інклюзивного туризму включені наступні типології: 
‒ за метою ‒ оздоровчий, пізнавальний, рекреаційний, спортивний. 
‒ за основним заняттям ‒ похід, мандрівка на транспорті. 
‒ за засобом пересування – пішохідний, водний, залізничний, автомобільний та ін. 
‒ за сезонністю – літній, зимовий, міжсезонний. 
‒ за тривалістю ‒ туризм вихідного дня або відпусткового періоду. 
‒ за xapaктepом навантаження ‒ пасивний, активний. 
Спеціалізований тур будується на основі тих самих складових, що і тур для звичайних туристів 

(організація проживання, харчування, екскурсійного транспорту, розробка програми з урахуванням 
побутових зупинок, підготовка гідів), але за умовою адаптованості всіх складових до потреб людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Організація туризму для людей з інклюзією потребує ретельної підготовки. На першому етапі слід 
зібрати повну інформацію про маршрут чи місце призначення. Саме з цим допомогти повинні туристичні 
компанії, які є важливою сполучною ланкою між клієнтом і постачальником [1]. Для реалізації 
туристичних послуг необхідний професіоналізм та компетентність персоналу туристичних організацій 
(менеджерів, операторів, гідів), підприємств розміщення, підприємств харчування, працівників 
транспортних організацій. 

Говорячи про рівень розвитку інклюзивного туризму в Україні, варто відзначити, що в даний час 
він розвинений недостатньо. Сфера туризму сьогодні не готова в повній мірі до обслуговування людей з 
особливими потребами. Наприклад, наявність спеціалізованих номерів є лише у готелях «чотири зірки» 
та «п'ять зірок». Крім того, найчастіше категорія таких номерів вища за «стандарт». Саме ця особливість 
обумовлює те, що лише туристи з досить високим рівнем доходів можуть дозволити собі зупинитись у 
таких номерах. 

Проблеми забезпечення доступності засобів розміщення також не можна розглядати без 
урахування погляду готельного бізнесу. Вкладення в обладнання номерного фонду, об'єктів харчування, 
вхідної групи, ліфтового господарства, громадських приміщень тощо, є вагомими навіть при 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

50 

проектуванні нової будівлі, а переобладнання готельних приміщень, що вже діють, часто стає 
непосильним завданням в умовах невисокої рентабельності готельної галузі.  

Можна виділити основні особливості розвитку інклюзивного туризму в Україні: 
1. Матеріальне положення потенціальних туристів. 
2. Недостаток досвіду турпідприємств у цій області. 
3. Нерозвиненість інфраструктури, відсутність безбарьєрного середовища, що сприяє розвитку 

інклюзивного туризму. 
4. Відсутність або слабкий розвиток заходів щодо соціальної підтримки туризму та відпочинку. 
5. Внутрішні психологічні бар'єри туристів з обмеженими можливостями. 
Одним з самих важливих аспектів розвитку інклюзивного туризму є саме формування 

відповідної інфраструктури. Інклюзивний туризм може розвиватися тільки в тому випадку, якщо 
об'єкти індустрії гостинності та туризму відповідають принципу доступності для людей з 
обмеженими можливостями. Інклюзивний туризм можна розглядати як концепцію, в рамках якої 
люди різного віку та здібностей, будуть почуватися бажаними як клієнти та гості сфери туризму.  

 
1. Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 5. С. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/61.pdf 

 

 

 

Рощин С.В. 

магістрант кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування  

Придніпровської академії будівництва та архітектури, 

  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Молочні продукти є основою  харчування людини та  належать  до групи продуктів  регулярного 

вжитку.  Чи не кожна  країна має свою культуру споживання молока. Незважаючи на те, що 

культура  споживання молочної продукції в Україні розвинена, вона має низку особливостей.  Найперше це 

зумовлено традиціями нашого народу, його смаковими вподобаннями, ураховуючи регіональні особливості.   

У результаті аналізу ринку молочної продукції, виготовленої національними виробниками, 

можна говорити про те, що найбільший попит серед населення має питне молоко (43%), друге 

місце посідають кисломолочні продукти та йогурти (20,4%), третє місце - морозиво (9,6%), 

четверте місце  - сири (9,3%), п'яте місце - сироватка (5,1 %), а вершкове масло посідає лише 6 

місце  (4,5%).  

 

Таблиця 1. Структура ринку молочних продуктів України 2020 р. 
Вид продукту % на ринку К-сть, тис. т. 

Молоко питне 43 572,3 

Кисломолочні продукти 20,4 271,5 

Морозиво 9,6 127,8 

Сири  9,3 123,8 

Сироватка 5,1 67,9 

Масло 4,5 59,9 

Вершки  3,2 42,6 

СЗМ 2,1 27,9 

Молоко Згущене 1,8 24,0 

СНМ  0,6 8,0 

Казеїн 0,3 4,0 

 

Проаналізувавши ринок молочної продукції ЄС, бачимо, що населення має різне 

вподобання, тому пропонуємо визначити його спільні та відмінні показники на  ринку молочної 

продукції в Україні та ЄС. Статистичні дані свідчать, що найбільш затребуваним в ЄС є 

http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/61.pdf
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виробництво питного молока (42,4%). Такий показник майже збігається з українським ринком 

молочної продукції. На другому місці знаходяться сири (19%), які в Україні  посідають  4 місце, 

а значить різниця становить майже 5%.  Третє місце посідають кисломолочні продукти (14%). 

Цей показник майже на 6,5 % менший від загальної частки подібної продукції, виготовленої в 

Україні.   Виробництво сухого молока становить 5,3%, а це майже в двічі більше від його 

виробництва на національному ринку. Частка виробництва вершкового масла становить 4 % і 

майже збігається з подібним показником на українському ринку. Виробництво вершків у ЄС на 

1,3 % більше, ніж в Україні, згущеного молока збігається з вітчизняними показниками.  

Якщо проаналізувати ринок молочної продукції, виготовленої в ЄС, то можна дійти 

висновку, що найпопулярнішою є: питне молоко, сири та кисломолочні продукти. Високий 

показник уживання сиру зумовлений, як  культурними чинниками, так і високим рівнем доходів 

населення. Адже сир — це один з найдорожчих молочних продуктів. Його ціна  в 10 разів більша 

від ціни на молоко. В Україні  уживання сиру значно менше,  бо рівень доходів населення 

невисокий. Отже, низький рівень купівельної спроможності українського населення впливає на 

споживацький вибір, бо покупець обирає  доступніші види продукції. 

 

Таблиця 2. Переробка молока та виготовлення молочних продуктів(млн. Т, ЄС,2021)  

 Перероблено молока 
Вироблено продукції % 

 Знежирене молоко Цільне молоко 

Усього 1,4  149,5    

Продукція з цільного 

молока 

-55,2  62,6  7,0    

Масло -41,4  44,4  2,3  4,0  

Вершки -13,2  15,7  2,5  4,5  

Інші свіжі продукти -0,6  2,6  2,3  4,2  

Продукція з 

знежиреного молока 

56,6  86,8  47,7   

Питне молоко 10,0  13,0  23,2  42,4  

Сухе молоко 20,5  4,4  2,9  5,3  

Згущене молоко 1,0  1,4  1,1  2,0  

Кисломолочні продукти 1,6  6,0  7,7  14,0  

Пахта 0,4  0,0  0,5  0,9  

Сири 16,4  61,4  10,4  19,0  

Молоковмісні продукти 1,0  0,6  1,8  3,2  

Казеїни 5,7  0,0  0,2  0,4  

Джерело [4]. 

 

Для того, щоб відтворити повну споживчу картину на європейському ринку молочних 

продуктів, потрібно проаналізувати рівень  споживання молока на душу  населення в кожній 

країні та порівняти його з українським ринком. Статистика показника наведено у таблиці 3. 

Якщо проаналізувати статистичні дані про спожите молоко в перерахунку на одну людину, 

то стане зрозумілим: населення України споживає менше молока, ніж населення країн ЄС. На 

нашу думку,  зазначені статистичні дані сформовані з похибкою, бо аналітики залишили поза 

увагою той факт, що значну кількість молока виробляє населення, а значить справжній показник  

споживання молока на душу населення в Україні становить близько 200 кг на душу населення на 

рік. Такі показники є в довідках, поданих  Державною службою статистики України (Табл. 3). 

Отже, аналіз низки показників дозволив з’ясувати, що найбільше молока споживають  північно-

європейські країни, а найменше  - південно- європейські (Табл.3). Така статистика до певної 

міри збігається з популярністю питного молока серед країн ЄС, а також  ступенем засвоєння 

молока серед населення.   
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Таблиця  3. Споживання молока за європейськими країнами 

№ Країна К-сть спожитого молока кг/душу населення/рік 

1 Фінляндія 431 

2 Швеція 341 

3 Нідерланди 341 

4 Швейцарія 319 

5 Литва 295 

6 Ірландія 292 

7 Естонія 285 

8 Данія 277 

9 Ісландія 266 

10 Норвегія 261 

11 Німеччина 259 

12 Австрія 258 

13 Люксембург 255 

14 Греція 255 

15 Франція 241 

16 Румунія  238 

17 Сербія 238 

18 Бельгія 236 

19 Хорватія 231 

20 Польща 205 

21 Португалія 205 

22 Чеська республіка 195 

23 Мальта  190 

24 Латвія 174 

25 Іспанія 164 

26 Угорщина 159 

25 Болгарія 156 

26 Молдова 155 

27 Україна 145 

28 Словакія 143 

29 Кіпр 113 

Джерело [4] розроблено автором на основі джерела [4]. 

 

Відомо, що найбільше  молоко засвоюється в північно-європейських країнах, і центрально-

європейських країнах, і  країнах слов’янського походження, а найменше — серед країн півдня 

Європи.  Неможливість засвоювати молоко пов’язана з тим, що організм людини не сприймає 

лактозу, молочний цукор, що міститься в питному молоці.  На відміну від молока кисломолочні 

продукти не  містять лактози, тому їх можуть уживати кожен.  

Якщо говорити про ціну на молочну продукцію, то вона залежить від  вартості молока-

сировини.  

Для аналізу вартості молока-сировини були взяті ціни на молочну продукцію в найбільших 

країнах, які її виробляють: Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Польща, Литва, а також  

середньоєвропейський показник  ціни.  
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Рис. 1.  Діаграма порівняння цін на молоко-сировину в Україні та країнах ЄС 
Джерело [3] розроблено автором на основі джерела [3] 
 

Отже найвища ціна на молочну сировину на Кіпрі, а найнижча - у Португалії. Якщо 

порівняти середній показник ціни на молоко в ЄС та Україні, то  різниця в ціні складатиме 25,1 

Є за 100 кг станом на жовтень 2022 р.  Протягом  останніх двох років у країнах ЄС спостерігається 

збільшення ціни на сировину для молокопереробних підприємств,  пов’язане як з пандемією 

Covid -19, так і з збільшенням вартості енергоресурсів. У результаті війни, розв’язаної рф на 

території України, у ЄС втричі здорожчали електроенергія, а всемеро газ.  
 

1. Асоціація виробників молока. - URL: https://avm-ua.org/ (дата звернення: 19.11.22). 

2.  Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. – URL: 

https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_uа (дата звернення: 23.11.22). 

3. Eurostat. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (дата звернення: 17.11.22). 

4. Milk Consumption by Country 2022. - URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/milk-consumption-by-

country (дата звернення: 20.10.22). 
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ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

Електронна комерція є невід’ємною частиною економіки завдяки активній діджиталізації 

сучасного життя та бізнес-процесів. Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження, пов’язані з 

нею, спричинили активний ріст електронної торгівлі в світі, розвиток форм і методів її 

здійснення. 

До недавнього часу компанії електронної комерції B2C переважали B2B з точки зору 

фінансування венчурного капіталу, інтересу споживачів, впровадження технологій і глобальної 

видимості. Це сталося насамперед через те, що B2B-компанії повільно переводили свої 

пропозиції в цифровий формат через складні застарілі технологічні середовища, організаційні 

структури та проблеми щодо інформаційної безпеки. 

За останні кілька років сценарій швидко змінився: глобальні доходи від електронної 

комерції B2B значно випереджають галузь B2C. Що робить майбутнє галузі ще більш 

перспективним, хоча багато компаній електронної комерції B2B все ще перебувають на ранніх 
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стадіях зрілості. Близько 50% B2B-компаній у всьому світі почали впроваджувати цифрову 

стратегію лише в останні три роки [3]. 

Складність продуктів B2B і ціноутворення певною мірою вимагає офлайн-взаємодій і 

транзакцій, тому такі фактори, як розвиток соціальних медіа, онлайн-каталогів і товарних ринків, 

відіграють важливу роль у цифровій трансформації галузі. Фактично, більшість B2B транзакцій 

тепер починаються з цифрової взаємодії. За оцінками дослідження Accenture, це число становить 

61% у всьому світі [1]. Навіть якщо фактична покупка в кінцевому підсумку відбувається офлайн, 

компанії тепер усвідомлюють важливість сильної цифрової присутності. Розвитку набули не 

лише процеси онлайн торгівлі, але й розвиток цифрового маркетингу. 

Пандемія COVID-19 зіграла ключову роль у прискоренні впровадження цифрових 

технологій у галузі: більшість B2B-компаній зараз переводять основну частку свого бізнесу на 

цифрову модель, щоб продовжити роботу. Фактично, згідно з дослідженням McKinsey 2020 року, 

яке охопило 11 країн, сім секторів і 14 категорій витрат, понад 90% B2B-компаній вже перейшли 

на модель віртуальних продажів лише через місяць після пандемії. Дослідження показало, що не 

тільки понад 70% клієнтів B2B віддають перевагу дистанційному веденню бізнесу, але й 97% з 

них готові здійснювати цифрові покупки самообслуговування на суму понад 50 000 доларів 

США, що колись було основною перешкодою [2]. 

Незважаючи на те, що електронна комерція B2C вже давно прийнята масами, саме 

нещодавня еволюція та зростання електронної комерції B2B привертають увагу покупців, 

продавців та інвесторів у всьому світі. Однією з головних причин цього є те, що B2B-портали 

починають випереджати B2C з точки зору як валової вартості товару (GMV), так і доходів у 

майже всіх основних країнах світу. 

Пандемія COVID-19 прискорила перехід до цифрових рішень, і очікується, що компанії 

B2B стануть свідками зростання рівня впровадження технологій і відповідних інвестицій у 

коротко- та середньостроковій перспективі. За прогнозами DHL до 2025 року 80% усіх продажів 

B2B між постачальниками та професійними покупцями здійснюватиметься через цифрові 

канали. 

На світовому ринку домінує Азіатсько-Тихоокеанський регіон з часткою більше 78% у 2020 

році (рис.1). Очікується, що до 2025 року ця частка зросте до 81%. Сприяючими факторами є 

швидке зростання в областях, які донедавна залишалися в основному невикористаними, 

наприклад, спеціалізовані ринки в Китаї та потужна цифрова трансформація на таких ринках, як 

Індія, В’єтнам, Сінгапур і Малайзія. Частка Північної Америки та Європи у 2020 році становила 

15% та 6,6% відповідно. Китай і США є двома найбільшими та найрозвиненішими світовими 

ринками з точки зору впровадження електронної комерції B2B, на які загалом припадає 43% 

світової частки ринку в 2020 році. 

 

 
Рис. 1. Структура глобальної B2B електронної комерції в регіональному аспекті 

Джерело: побудовано за даними [3] 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

55 

 

Урбанізація, потужне впровадження цифрових технологій, швидка поява середнього та 

заможного класів і значне зростання виробництва та споживання є основними факторами, що 

сприятимуть зростанню світового ринку електронної комерції. 

Основними тенденціями ринку електронної комерції в 2022 році є: 

1. Поширення моделі вертикального ринку. Вертикальні ринки спеціалізуються та 

пропонують послуги з доданою вартістю: величезний розмір глобального ринку B2B залишає 

достатньо можливостей для зростання вертикальних ринків, які викликають значний інтерес 

інвесторів завдяки своїй здатності пропонувати послуги з доданою вартістю та отримувати вищу 

маржу. 

2. Персоналізація. Персоналізація покращує взаємодію з клієнтами: постачальники тепер 

використовують великі дані, зібрані з різних точок взаємодії, щоб персоналізувати досвід 

покупок B2B поза межами того, що поширено в галузі B2C. 

3. Мобільна електронна комерція B2B. Мобільні продажі та маркетинг стають дедалі 

важливішими, зростає значення смартфонів не лише у В2С, але й у B2B моделях. 

4. Використання хмарних платформ. Підприємства електронної комерції B2B рухають 

розвиток у бік хмарних платформ: навантаження на застарілі платформи через швидке зростання 

компаній електронної комерції B2B та зростання витрат на підтримку домашніх систем, сприяє 

переходу до хмарних платформ. 

5. Застосування багатоканальної стратегії. Омніканальні канали стають невід’ємною 

частиною стратегії: постачальники B2B все частіше використовують багатоканальні платформи 

щоб задовольнити очікування покупців щодо постійного та персоналізованого досвіду на 

кожному етапі їхнього шляху до покупки. 

6. Поширення моделі В2Е (Бізнес для всіх). У всьому світі компанії швидко приймають 

модель B2E: у міру розвитку досвіду купівлі B2B організації впроваджують нову маркетингову 

стратегію, відому як B2E, за якою компанії B2B все частіше виходять на простір B2C і навпаки. 

Отже, електронна комерція  є однією з найперспективніших форм організації бізнесу, вже 

зараз вона успішно використовується у зовнішній та міжнародній торгівлі, а завдяки цілій низці 

переваг перед традиційною торгівлею, у майбутньому на цю сферу чекає ще більший розвиток. 

 
1. Accenture. Available at: https://www.accenture.com/us-en/blogs/search-and-content-analytics-blog/e-commerce-site-search-

best-practices 

2. E-commerce worldwide - Statistics & Facts (2021). The Statistical Portal. Available at:  

https://www.statista.com/topics/871/online-shopping 

3. Е-Commerce in Europe (2022). Whitepaper. July, Р.28. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ 

НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 

 

Повномасштабне вторгнення викликало необхідність у зміні поглядів на можливості 

розвитку туризму та рекреації. Зміни викликані військовою агресією нашарувалися на 

попередньо сформовані наслідки протипандемічних обмежень. З початком війни для населення 

України трансформувалася мета подорожей та відвідування закладів курортно-рекреаційної 

сфери: поїздки та подорожі стали носити вимушений характер. Утім, незважаючи на 

https://www.accenture.com/us-en/blogs/search-and-content-analytics-blog/e-commerce-site-search-best-practices
https://www.accenture.com/us-en/blogs/search-and-content-analytics-blog/e-commerce-site-search-best-practices
https://www.statista.com/topics/871/online-shopping
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випробування, галузь туризму та курортно-рекреаційна сфера не перестали розвиватися, 

з’явилися нові стратегічні орієнтири на післявоєнне відновлення постраждалих об’єктів 

туристично-рекреаційної інфраструктури. Ми переконані, що Україна займе почесне місце у 

світовому туризмі та стане популярним напрямком для подорожей, відпочинку та оздоровлення, 

адже Україна – незалежна суверенна європейська держава, яка активно вступає у світову 

конкурентну боротьбу за рахунок реформ децентралізації й вдосконалення можливостей 

функціонування бізнес-середовища на засадах активізації співпраці влади, бізнесу та громади. 

Україна має не тільки значний аграрний потенціал, а і розширені можливості та ресурси для 

розвитку туризму і рекреації. Навіть під час війни, Уряд України активно запроваджую 

фундаментальні реформи та програми для відновлення економіки та інфраструктури країни. 

«У 2010 році ЄС задекларував своє бачення розвитку регіонів зокрема та економіки загалом 

в стратегії «Європа 2020», пріоритетами якого було визначено: розумний розвиток, що базується 

на знаннях та інноваціях; сталий розвиток, що забезпечує більш ефективне використання 

ресурсів та конкурентоспроможність; всеохоплюючий розвиток, що веде до зростання рівня 

зайнятості економічно активного населення, соціальної та територіальної цілісності. Частиною 

цієї стратегії стала стратегія (національна/регіональна) досліджень та інновацій для розумної 

спеціалізації (RIS 3), яка передбачає план дій з питань економічної трансформації, координацію 

фінансових та підприємницьких ресурсів для підтримки відібраних видів економічної діяльності, 

визначення механізмів управління та моніторингу. По своїй сутності вона є стратегічним 

підходом до розроблення політики максимізації інноваційного потенціалу регіону, виявлення та 

стимулювання унікальних галузей чи видів економічної діяльності, незалежно від економічного 

розвитку регіону. Філософія СМАРТ-спеціалізації - не стільки стимулювати інновації, як 

активізувати довгострокові структурні зміни в економіці регіону та сформувати таку політику, 

яка дасть змогу регіону зайняти свою нішу на глобальних ринках» [1]. 

Таким чином, СМАРТ- спеціалізація стала основою стратегування, що забезпечить 

конкурентоспроможний розвиток регіонів та територіальних громад. На противагу попереднім 

підходам «фінансового вирівнювання» регіонального розвитку за рахунок різного роду дотацій 

та інших виплат з державного бюджету для фінансової підтримки депресивних регіонів, СМАРТ- 

спеціалізація орієнтована на використання унікальних виробничо-інноваційних екосистем, що 

формуються за рахунок територіальних ресурсів та фокусування дій спрямованих на їх 

природній розвиток, за рахунок чого вони виступають драйверами соціально-економічного 

розвитку та основою конкурентного регіонального розвитку. 

Збалансованість розвитку туризму та рекреації на рівні регіону повинна базуватися на трьох 

імперативах: економічний, соціальний, екологічний (рис.1). 

 
Рис. 1. Імперативи збалансованості регіонального розвитку  туризму та рекреації  

 

СМАРТ- спеціалізація регіонального розвитку повинна базуватися на використанні потенціалу 

окремої галузі на окремій території. Потенціалом галузі туризму та курортно-рекреаційної сфери окремої 

території або регіону слід вважати сукупність наявних ресурсів та можливостей території (регіону), що 

можуть бути використані для розвитку туризму та рекреації з метою отримання економічного або 

соціального ефекту. Ресурсна база потенціалу повинна охоплювати природні, людські, інформаційні, 

інфраструктурні та інші ресурси території або регіону. 
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Результат використання туристично-рекреаційного потенціалу повинен охоплювати не тільки 

економічну компоненту, а і соціальну та екологічну, адже збалансований розвиток туристично-

рекреаційної сфери має відповідати вимірам, принципам та Цілям сталого розвитку, що задекларовані 

документом «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», який 

був прийнятий на Саміті ООН у 2015 році. Цілі сталого розвитку були враховані у державотворчих 

процесах в Україні, а з 2021 року ведеться моніторинг індикаторів досягнення Цілей сталого розвитку.  

Таким чином, збалансований регіональний розвиток галузі туризму та курортно-рекреаційної 

сфери повинен передбачати різні види взаємодії людини з природою та людей між собою на території 

регіону, які ставлять за мету задовольнити потреби відновлення фізичних і психічних сил представників 

теперішнього та майбутнього поколінь за рахунок продукування та споживання туристично-

рекреаційних послуг, базуватися на бережливому використанні та відновленні ресурсів навколишнього 

середовища, підтримці соціально-культурних історично вибудуваних цінностей окремих територій та їх 

мешканців. Часовою ознакою збалансованого розвитку має виступати довгостроковість, яка 

зорієнтована на захист можливостей повноцінного гармонійного розвитку для майбутніх поколінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА СКЛАДНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Перехід України до ринкової економіки, що викликав корінні зміни усього господарського 

механізму, визначив зміст конкуренції як іманентного атрибуту ринку. На відміну від планової 

економіки, коли діяльність всіх підприємств була регламентована, в умовах ринку, всі незалежні 

господарюючі суб’єкти повинні самостійно погоджувати довгострокові стратегічні рішення, 

направлені на забезпечення стійкого стану підприємства на ринку. У зв’язку з цим, одним з 

основних завдань, що потребує теоретичного визначення і практичної реалізації, є забезпечення 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств за складних  умовах функціонування. 

Фактори конкурентоспроможності підприємства можна умовно розділити на зовнішні й 

внутрішні  (рис. 1). 

Під зовнішніми факторами розуміють сукупність суб’єктів  господарювання, економічних, 

суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституціональних структур та 

інших зовнішніх умов і чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або 

можуть вплинути на функціонування підприємства [2]. 

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 

підприємства проводиться у загальновизнаному порядку. Після встановлення місії й цілей 

підприємства виконується діагностичний етап: оцінка змін, що впливають на різні аспекти 

потенціалу підприємства; визначення факторів, що представляють загрозу для 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства; аналіз діяльності конкурентів; визначення 

факторів, що представляють більше можливостей для досягнення стратегічних цілей та 

конкурентних позицій підприємства. 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства [1].  

 

Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 

підприємства дає час для прогнозування можливостей, розробки плану дій на випадок 

непередбачених обставин, розробки заходів, які дозволять перетворити загрози на будь-які 

вигідні можливості. Для аналізу факторів макросередовища частіше використовують PEST-

аналіз (політичні, економічні, соціальні, технологічні фактори), SWOT-аналіз, який допомагає 

визначити загрози й можливості з якими зіштовхується підприємство, і встановити несприятливі 

фактори, які можуть знизити рівень ефективності потенціалу підприємства [3]. 

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності підприємства. До них 

відносяться: 

1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства (організаційна та виробнича 

структури управління, професійний та кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.). 

2. Система технологічного оснащення.  

3. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію. Вплив цього фактору є суттєвим для 

підвищення конкурентних позиції підприємства. 

Проведений аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів забезпечення  конкурентних переваг 

дає можливість зробити висновок, що найбільш прийнятною як з наукової, так і з практичної 

точки зору є класифікація конкурентних переваг промислового підприємства за шістьма 

критеріями: відношенням до системи (підприємства); сферою прояву; джерелами створення та 

можливістю імітації; тривалістю дії; місцем формування; видом ефекту, який отримує 

підприємство від реалізації переваги (табл. 1).  

Запропонована класифікація охоплює більшість конкурентних переваг, які можуть бути 

сформовані на конкретному підприємстві.   

Для певного підприємства суттєве практичне значення має поділ конкурентних переваг за 

джерелами створення та стійкістю до копіювання на переваги:  

– «низького рівня», які можуть бути легко досягнуті чи скопійовані конкурентами 

(використання дешевої робочої сили, забезпеченість широким спектром сировинних ресурсів 

тощо). Ці переваги базуються на вартості чи доступності факторів виробництва і не гарантують 

стабільного положення на ринку;  

– «високого рівня», які є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства, як правило, 

пов'язані зі значними витратами і важко піддаються копіюванню (сучасна патентована 

технологія; спеціалізовані програми відтворення робочої сили високої кваліфікації; висока 
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репутація підприємства, заснована на активній маркетинговій діяльності; наявність розгалуженої 

збутової мережі та мережі технічного обслуговування);  

– «найвищого рівня», до яких відноситься постійна модернізація виробництва і видів 

діяльності, що супроводжується виснаженням конкурента, якщо він їх і досягає.  

 

Таблиця 1. Класифікація конкурентних переваг підприємства 
№  Ознака класифікації  Види переваг  

1.  Відношення до системи 

(підприємства)  
- зовнішні  

- внутрішні  

2.  Сфера прояву  конкурентні переваги, що створюються у сферах: постачання – НДДКР, 

виробництва, реалізації, сервісу та експлуатації  

3.  Джерела створення та 

можливість імітації  
- конкурентні переваги «низького рівня»  

- конкурентні переваги «високого рівня»  

- конкурентні переваги «найвищого рівня»  

4.  Тривалість дії  - стратегічні переваги  

- тактичні переваги  

5.  Місце формування  переваги, які формуються:  на робочому місці, в окремому підрозділі,  

в організації в цілому  

6.  Вид ефекту, який отримує 

підприємство від реалізації 

переваги  

конкурентні переваги, які дозволяють отримати: науково-технічний ефект, 

економічний ефект, соціальний ефект, екологічний ефект  

      

Звичайно, коли керівництво підприємства зацікавлене в формуванні й підтримці його 

конкурентного потенціалу, воно повинне приділяти головну увагу другій і третій групі переваг. 

Переваги «низького рівня» не можуть створювати достатньо надійної та стабільної основи для 

довготривалого утримання стійких конкурентних позицій, оскільки джерела цих переваг, як 

правило, мають зовнішній стосовно підприємства характер, і будь яка суттєва зміна оточуючого 

середовища може призвести до їх зникнення. [4-9]. 

Забезпечення конкурентних позицій промислових підприємств відіграє  важливу роль для 

країни, адже підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку 

дозволяє збільшити експорт, та врівноважити платіжний баланс. Крім того  аналіз зовнішнього 

середовища металургійної галузі України на основі PEST – аналізу показує, що галузь 

знаходиться у скрутному становищі – через військові дії та низку інших негативних факторів при 

збережені тенденції  економічної нестабільності та невизначеності на ринку в найблищій 

перспективи 
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УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ  

НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ  

 

В умовах сучасного українського суспільства значних змін та трансформацій набуває 

поведінка споживача. При цьому сьогодні недостатньо використовують маркетинговий підхід до 

вивчення споживчої поведінки домогосподарств на продовольчому ринку. З метою надання 

підприємствам рекомендацій щодо оцінки та врахування особливостей споживчої поведінки 

домогосподарств на продовольчому ринку, є важливим поглиблене дослідження поведінки 

сучасного споживача. 

Аналізуючи сутність продовольчого ринку слід зазначити множинність визначень даної 

категорії. Науковиця Н. Карпенко визначає продовольчий ринок як сукупність відносин, що 

складаються з приводу купівлі-продажу продовольства, між суб’єктами підприємницької 

діяльності; місце, де формують попит, пропозицію та ціну на той чи інший продовольчий товар 

[1, с. 9]. На нашу думку, найбільш повним та лаконічним визначенням продовольчого ринку є 

запропоноване вченим П. Саблук, який трактує його як сферу взаємодії суб’єктів ринку із 

забезпечення виробництва й вільного руху сільськогосподарської продукції, продовольчих 

товарів, технологій, засобів виробництва і послуг для агропромислового комплексу [3, с. 7]. 

Сьогодні ринок продовольчих товарів, його ефективність і доцільність пов’язують з 

поняттям маркетингу. Система продовольчого маркетингу, яка об’єднує інтереси виробників і 

споживачів продовольчих товарів, включає в себе всі операційні дії та послуги, пов’язані з 

потоком продовольства від виробника до споживача. Продовольчий маркетинг забезпечує 

зв’язок між виробниками сільськогосподарської продукції та споживачами [5]. 

У процесі взаємодії виробника зі споживачем важливе значення відіграють маркетингові 

комунікації. Останнім часом усе більшої уваги набуває підхід, заснований на поєднанні кількох 

маркетингових комунікацій в єдину оптимальну та ефективну цілісну систему для досягнення 

найбільшої ефективності. 

Інтегровані маркетингові комунікації – це концепція планування маркетингових 

комунікацій, пов’язана з необхідністю оцінювання стратегічної ролі окремих напрямів (реклами, 

стимулювання збуту, паблік рілейшнз тощо) і пошуком оптимального їхнього поєднання для 

забезпечення чіткості, послідовності та максимізації впливу комунікаційних програм за 

допомогою несуперечливої інтеграції від окремих звернень. Оптимальне поєднання реклами, 

стимулювання збуту, пропаганди, персонального продажу та суспільних зв’язків сприяє 

налагодженню міцніших зв’язків із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства [2]. 

Внаслідок служіння одній меті (здійснення цілеспрямованого впливу на споживача для 

спонукання його до певних дій та формування у нього певної думки) повинен існувати міцний 

взаємозв’язок усіх складових комплексу маркетингових комунікацій. 

Кожен із складників комплексу маркетингових комунікацій, перш за все, слугує для того, 

щоб товаровиробник мав змогу інформувати цільову аудиторію та ринок про свою продукцію чи 

послуги. Рішення стосовно вибору засобу зв’язку зі споживачами повинно бути виваженим: при 

неправильному використанні може скластись негативне враження у цільової аудиторії щодо 

пропозиції. 

Одним з найпоширеніших інструментів маркетингових комунікацій є комерційна реклама, 

що може значною мірою впливати на стиль життя, бачення світу та поведінку споживачів. 

Зважаючи на суттєвий вплив реклами на поведінку як індивідуальних споживачів, так і 

домогосподарств, компанії, розробляючи рекламні кампанії, варто постійно шукати шляхи 
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вдосконалення її форм та можливостей впливу на цільову аудиторію. 

Рекламу доцільно використовувати для інформування споживачів про виробників і товари, 

що вони виробляють, а також властивості та особливості продукції. Ефективна реклама повинна 

містити аргументи на користь певного товару. Розглядаючи процес купівлі продуктів 

харчування, слід пам’ятати про рекламу на місцях продажу, яка здатна спонукати споживача до 

негайної купівлі товару.  

У сучасному суспільстві ефективною стає реклама через лідерів думок, яку сприймають 

скоріше як рекомендацію, ніж як пряму нав’язливу рекламу. Найпоширенішою практикою 

роботи з лідерами думок на сучасному етапі розвитку інтернет-маркетингу є соціальні мережі, 

які дедалі більше стають рушійною силою формування громадської думки, поширення 

інформації про підприємство та його продукцію [4]. 

На поведінку споживача також можна впливати за допомогою інших заходів 

маркетингових комунікацій: паблік рілейшинс, особистий продаж, стимулювання збуту, 

ярмаркова діяльність тощо. Заходи паблік рілейшинс допомагають створити позитивний імідж 

компанії та стимулювати попит на товар за допомогою розповсюдження комерційно важливої чи 

іміджевої інформації самостійно і через посередників. 

Застосування стимулювання продажів полягає у використанні компанією спеціальних 

пропозицій при виконанні умов акцій. Покупець може виграти певну суму грошей, різноманітні 

призи чи подарунки. Характерною особливістю заходів стимулювання збуту є їхній прямий 

зв’язок зі споживчими властивостями продукції, її ціною або системою збуту. 

У сучасних соціально-економічних умовах домогосподарства в процесі купівлі надають 

перевагу спеціальним пропозиціям та акційним товарам. Тому застосування стимулювання збуту 

може бути виправданим та ефективним, особливо в умовах соціально-економічної 

нестабільності. 

Оскільки поведінка споживачів на продовольчому ринку відрізняється, стандартні методи 

просування товарів не завжди ефективні. Важливими методами просування товару на 

продовольчому ринку є дегустації, семплінг, мерчандайзинг, проведення соціальних акцій, 

стимулювання шляхом зниження цін на найбільш популярні продукти, поширення дисконтних 

карт з наданням знижок на всі товари конкретних магазинів та інші. Також важливим для ринку 

продовольчих товарів є проведення промоакцій – це інтерактивні заходи, спрямовані на 

споживачів, до яких належить дегустація. 

Сьогодні важливо знаходити шляхи та способи управління споживчою поведінкою 

домогосподарств на продовольчому ринку. Особлива роль при цьому належить зростанню 

обсягів і ролі інформації. Зокрема наявність інформації про мотивацію споживачів щодо 

здійснення покупки.  

Різні компоненти атмосфери магазину створюють у свідомості покупців певний образ і 

формують психологічний стан відвідувача. Сприятлива атмосфера магазину сприяє збільшенню 

кількості покупок та є сильною конкурентною перевагою. 

У маркетинговій діяльності на продовольчому ринку вагомого місця набуває політика 

агропідприємства щодо забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, адже зі 

споживанням продуктів харчування безпосередньо пов’язане здоров’я і життя споживачів. 

Безпеку продукції повинна забезпечувати сертифікація, яка підтверджує відповідність продукту 

вимогам стандарту. 

Отже, споживач хоче, щоб до його побажань прислухались, і фірми враховували їх у своїй 

діяльності. Це спричиняє постійний пошук нових засобів, за допомогою яких можна не просто 

впливати на споживача, а й комунікувати з ним, тим самим посилюючи свій вплив ще більше. 
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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБЛІКУ ВИТРАТ 

 

В Україні науковим дослідженням з обліку витрат присвячена значна кількість наукових 

праць, які включають дисертаційні дослідження, монографії, наукові статті та тези доповідей 

матеріалів конференцій. Саме проблемам методології обліку витрат присвячені такі наукові 

праці, як дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Об’єктом 

дослідження таких наукових праць є різні галузі економіки України. Відповідно, технологічні 

особливості здійснення господарської діяльності кожної галузі України та виду економічної 

діяльності впливають на методологію і методику обліку витрат, які виступають предметом 

дослідження дисертаційних праць. 

За даними бібліографічного сервісу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[14] нами систематизовано автореферати дисертацій зі спеціальності 08.00.09 - Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) по тематиці дослідження (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Автореферати дисертацій по тематиці дослідження 
№ 

з/п 

Автор  Назва Рік 

 

Характеристика 

1 2 3 4 5 

1 Тлучкевич  

Н.В. 

[16]  

 

Організація 

управлінського обліку 

в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

2007 Удосконалено класифікацію витрат для прийняття 

управлінських рішень та визначено напрями їх дослідження. 

Розроблено методику калькулювання собівартості у 

сільському господарстві, в якій враховано основні етапи 

технологічних процесів виробництва та розподіл непрямих 

витрат для періодичного розрахунку собівартості.  

2 Чухліб О.А. 

[17]  

 

Облік і аналіз 

виробничих витрат в 

умовах 

бюджетування: теорія 

і практика 

2011 Обгрунтовано теоретичні положення та розроблено 

практичні рекомендації з вдосконалення організації та 

методики бухгалтерського обліку й економічного аналізу 

виробничих витрат за умов бюджетування.  

3 Миронова 

Ю.Ю. 

[11]  

 

Облік і аналіз витрат 

виробництва та 

калькулювання 

собівартості продукції 

на підприємствах 

машинобудування 

2011 Розглянуто проблеми вдосконалення теоретичних 

положень, методики, організації бухгалтерського обліку й 

аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості 

продукції на підприємствах машинобудування України. 

Розкрито сутність понять «витрати виробництва» та 

«собівартість виготовленої продукції». Удосконалено 

напрями класифікації витрат.  

4 Борковська 

В.В.  

 [3] 

 

Облік витрат 

виробництва 

м’ясопереробних 

підприємств 

2011 

 

 

Досліджено теоретичні та практичні питання обліку витрат 

виробництва з урахуванням технологічних особливостей та 

податкових нюансів вітчизняної м’ясопереробки.  

5 Литвиненко 

В.С. 

Облік і контроль 

трансакційних витрат 

2013 Наукова новизна отриманих результатів полягає в 

науковому обґрунтуванні теоретичних, методологічних  та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2014_1-2_44
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRKKL_mOXZjvL0QelwdJ1G8iuvdNQ%3A1581272016192&ei=0EtAXuGPC-rLrgTHro-QBw&q=+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%9D.+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83&oq=+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%9D.+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83&gs_l=psy-ab.3...1638.2053..3004...0.0..0.117.497.3j2......0....1..gws-wiz.......35i39.UmcApGAatJs&ved=0ahUKEwjht8WmicXnAhXqpYsKHUfXA3IQ4dUDCAs&uact=5
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[9]  

 

 

у 

сільськогосподарських 

підприємствах 

практичних аспектів обліку і контролю трансакційних 

витрат у сільськогосподарських підприємствах. 

 

6 Кузьмінська 

К. І. 

[6]  

 

Управлінський облік 

витрат підприємства 

за процесами: теорія, 

методика, організація 

2014  Досліджено проблеми управлінського обліку виробничих 

витрат за процесами гірничо-збагачувальних підприємств. 

Розкрито концепції управління витратами та управлінського 

обліку. Розкрито сутність собівартості як об’єкта 

управлінського обліку та калькулювання. Удосконалено 

методику управлінського обліку витрат за виробничими 

процесами гірничо-збагачувального підприємства.  

7 Андросенко 

О.О. 

[1] 

Бухгалтерський облік і 

аналіз в управлінні 

витратами 

2015 Узагальнено теоретичні підходи до тлумачення поняття 

«витрати виробництва», уточнено його облікову сутність. 

Удосконалено класифікацію витрат за цільовим 

призначенням (з внесенням додаткових ознак) та облікову 

політику в частині організації обліку витрат та формування 

собівартості з урахуванням особливостей виробництва 

кондитерських підприємств.  

8 Матюшіна 

Ю.І. 

 [10]  

 

 

Облік і контроль 

виробничих витрат в 

управлінні 

промислових 

підприємств 

2015 

 

 

 

 

Наукова новизна полягає в удосконаленні теоретичних, 

методичних та практичних аспектів обліку і контролю 

виробничих витрат в управлінні промислових підприємств.  

9 Міщенко 

Т.М. 

 [13]  

 

 

Облік і контроль 

витрат виробництва 

м’ясопродукції 

2015 

 

Доведено необхідність використання нормативного методу 

обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за 

місцями виникнення та центрами відповідальності. 

Обгрунтовано необхідність поєднання елементів 

нормативного методу обліку витрат і калькуляції повної 

собівартості продукції. 

10 Михальська 

О.Л. 

 [12]  

 

 

Управлінський облік і 

аналіз виробничих 

витрат підприємств 

олійно-жирової 

промисловості 

2015 Проаналізовано теоретичні підходи щодо визначення 

сутності виробничих витрат, обгрунтовано методичні 

підходи щодо їх обліку та аналізу за умов бюджетування. 

Поглиблено методичні засади управлінського обліку витрат 

виробничих підрозділів олійно-жирових підприємств. 

11 Колібаба 

О.А. 

 [5]  

 

 

 

 

Облік і аналіз 

виробничих витрат у 

системі управління 

молокопереробними 

підприємствами 

України 

2016 

 

 

 

 

 

Досліджено проблеми обліку і аналізу виробничих витрат у 

системі управління молокопереробними підприємствами, 

розроблено теоретичні, методичні та практичні 

рекомендації щодо їх удосконалення.  

12 

Левіна М.В. 

[8] 

Облік і внутрішній 

контроль 

трансакційних витрат 

підприємств 

готельного 

господарства 

2016 Наукова новизна отриманих результатів полягає в 

науковому обґрунтуванні теоретичних, методологічних  та 

практичних аспектів обліку і внутрішнього контролю 

трансакційних витрат підприємств готельного 

господарства. 

 

13 Волковська 

Я.В. 

 [4]  

 

 

 

 

 

Управлінський облік 

витрат операційної 

діяльності 

підприємств готельно-

ресторанного 

комплексу 

2018 Досліджено теоретичні, методичні та практичні основи 

управлінського обліку витрат операційної діяльності. 

Запропоновані нові наукові підходи до управлінського 

обліку витрат операційної діяльності. 

14 Бонарев 

В.В. 

[2]  

 

 

 

 

Моделювання 

облікового процесу 

трансакційних витрат 

та їх аналіз 

2016 Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти 

моделювання облікового процесу трансакційних витрат та 

їх аналізу. 
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15 Садовська 

І.Б. 

[15] 

 

Розвиток теорії, 

методології і практики 

управлінського 

обліку: 

інституціонально-

інжинірингові аспекти 

2018 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в 

науковому обґрунтуванні теоретичних, методологічних  та 

практичних аспектів розвитку управлінського обліку в 

умовах інституціонально-інжинірингових підходів, у тому 

числі і обліку витрат.  

 

 

16 Кушнір 

В.О. 

 [7]  

 

 

 

 

 

Облік і контроль в 

управлінні 

виробництвом 

продукції на 

м’ясопереробних 

підприємствах 

 

2019 

 

Уточнено об’єкти обліку, об’єкти обліку витрат та 

номенклатуру статей витрат м’ясо-жирового виробництва з 

урахуванням сучасних технологій виробництва м’яса і 

м’ясопродукції. Запропоновано вдосконалену методику 

зведеного обліку витрат м’ясо-жирового виробництва та 

методику проведення калькулювання собівартості м’яса за 

його видами і категоріями.  

Джерело: систематизовано за даними інформаційно-бібліографічного сервісу Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [14] 

 

Отже, здійснивши оцінку дисертаційних досліджень за спеціальністю 08.00.09 – 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) по обраній тематиці у 

різних галузях економіки України за даними офіційного сайту Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського [14], можемо зробити висновок, що переважно увагу приділяють методиці 

обліку витрат в цілому або ж виробничих витрат. Більшість дисертаційних досліджень по темі 

дослідження захищені до 2017 року. Починаючи з 2017 року кількість досліджень значно 

скоротилася, а тематика досліджень все більше стосується управління витратами в цілому, 

зокрема і їх управлінському обліку. З 2020 року і на даний час спостерігається зменшення 

кількості публікацій за обраною тематикою. Багато досліджень стосується в цілому системи 

управління економічними суб’єктами і витрати розглядаюся як об’єкт управління. Однак,  

питання методики та методології обліку витрат і надалі є актуальними, оскільки витрати є 

невід’ємною складовою будь-якого господарського процесу та впливають на фінансові 

результати економічних суб’єктів. 
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Нужна О.А. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Моделювання є важливим інструментом дослідження залежностей між економічними 

показниками як на макро-, так і на мезо- та мікрорівні. Економетричне моделювання проводиться 

на основі статистичних даних, ґрунтується на припущенні про існування певної залежності між 

показниками діяльності об’єкта дослідження і полягає в побудові та аналізі економетричної 

моделі певної аналітичної форми. 

Побудова та аналіз економетричних моделей є предметом дослідження вчених, серед яких 

Геник О.В. [4], Козловський С.О. [4], Кондрус Л.Л. [1], Михайлова Т.Ф. [1], Оскара Д.В. [2], 

Рядно О.А. [3], Чернишов В.Г. [2], Шинкаренко В.М. [2],Хрущ Я.В. [3] та ін. 

Метою дослідження є моделювання показників фінансової стійкості для таких об’єктів: 

 на макрорівні  – для сільськогосподарських підприємств загалом (код за КВЕД 01 

«Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаним з ними послуг»); 

 на мезорівні – для підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код за КВЕД 01.11); 

 на мікрорівні – для досліджуваного підприємства ТОВ «Хавест-Агро». 

Фактором для економетричних моделей було обрано показник наявності власних 

оборотних коштів, який розраховується як різниця між вартістю оборотних активів і сумою 

поточних зобов’язань та забезпечень. Показником для економетричних моделей було обрано 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто вартісний вираз обсягів 

продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Вважаємо, що наявність власних оборотних коштів 

має прямий вплив на показники фінансових результатів і, зокрема, на обсяг чистого доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

Отже, завдання нашого дослідження – на основі статистичних даних за допомогою методу 

економетричного моделювання перевірити сформульовану нами гіпотезу про існування прямого 

зв’язку між фактором (наявність власних оборотних коштів, Х, тис. грн.) і показником (чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), У, тис. грн.) для сільськогосподарських 

підприємств. 

Економетричне моделювання для вибраних нами фактора та показника і для визначених 

об’єктів дослідження було проведене за даними Державної служби статистики України [2; 4] і 

даними фінансової звітності підприємства ТОВ «Хавест-Агро». 

Було проведено аналіз поля кореляції за допомогою різних ліній тренду. Значення 

коефіцієнтів детермінації за результатами моделювання з використанням різних аналітичних 

виразів для всіх об’єктів дослідження подано в табл. 1. 
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Таблиця 1. Значення коефіцієнта детермінації для різних видів аналітичних виразів 

№ 

з/п 

Аналітична 

форма 

Значення коефіцієнта детермінації 

підприємства сільського 

господарства, 

мисливства та 

пов’язаних із ними 

послуг 

(код КВЕД 01) 

сільськогосподарські підприємства, 

основним видом діяльності яких є 

вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур  

(код КВЕД 01.11) 

ТОВ 

«Хавест-

Агро»  

(код КВЕД 

01.11 – 

основний) 

1 Лінійна 0,826 0,846 0,685 

2 Експонентна 0,835 0,847 0,743 

3 Логарифмічна 0,809 0,832 0,637 

4 Поліноміальна 0,830 0,846 0,689 

5 Степенева 0,828 0,848 0,721 

Джерело: побудовано автором на основі власних досліджень. 

 

Оскільки коефіцієнт детермінації використовується в якості критерію для вибору найбільш 

оптимальної аналітичної форми і чим ближче його значення до 1, тим більшим є вплив варіації 

фактора на варіацію показника, то в таблиці 1 виділено максимальні значення в кожному 

стовпчику. Таким чином, для підприємств сільського господарства, мисливства та пов’язаних із 

ними послуг (код КВЕД 01) найкращим чином описує статистичні дані експонентна лінія тренду 

(R2=0,835). Для сільськогосподарських підприємств, основним видом діяльності яких є 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код 

КВЕД 01.11) найкраще описує статистичні дані степенева лінія тренду (R2=0,848). Для ТОВ 

«Хавест-Агро» найбільш оптимальною є експонентна лінія тренду (R2=0,743). 

Тим самим було визначено аналітичну форму економетричних моделей (рис. 1). 

   

                        а) макрорівень                               б) мезорівень                              в) мікрорівень 

 

Рис. 1. Кореляційне поле та лінії тренду 
Умовні позначення: НВОК – наявність власних оборотних коштів, ЧДРП – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

Примітка: а) макрорівень – підприємства сільського господарства, мисливства та пов’язаних із ними послуг 

(код КВЕД 01); б) мезорівень – сільськогосподарські підприємства, основним видом діяльності яких є вирощування 

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11); в) мікрорівень – ТОВ 

«Хавест-Агро». 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків за даними таблиці 1. 

 

Для перевірки побудованих економетричних моделей на адекватність статистичним даним 

було використано критерій Фішера, який полягає у порівнянні розрахункового і табличного його 

значення. Розрахункове значення критерію Фішера для побудованих моделей (25,295 на 

макрорівні, 27,895 на мезорівні, 14,455 на мікрорівні) перевищує його табличне значення (7,71), 

тому побудовані моделі адекватні статистичним даним і придатні для аналізу та прогнозування. 
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Відповідно до динаміки статистичних значень фактора (наявність власних оборотних 

коштів) ми обрали для кожного з об’єктів дослідження прогнозне значення фактора. 

Підставивши прогнозне значення актора у відповідне рівняння регресії для кожного з об’єктів 

дослідження, отримали прогнозне значення показника (чистий дохід чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)). 

Проведені нами розрахунки є не точними, а ймовірнісними, тому було розраховано 

відхилення прогнозного значення показника і його довірчий інтервал шляхом визначення 

нижньої і верхньої межі його значень. Всі розрахунки були нами проведені з ймовірністю 0,95.  

Результати прогнозування для побудованих економетричних моделей подано у таблиці 2. 

Зазначимо, що найбільш точним є прогноз для макроекономічної моделі, тобто для 

підприємств сільського господарства, мисливства та пов’язаних із ними послуг (код КВЕД 01), 

для яких відхилення прогнозного значення показника становить 19,06% від його розрахункової 

величини. Відповідно, довірчий інтервал прогнозного значення показника (чистий дохід чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) для цієї групи підприємств має вигляд 

[576903075; 848642060] тис грн. 

 

Таблиця 2. Результати прогнозування на основі побудованих економетричних моделей, тис.грн. 

№ 

з/п 
Об’єкт дослідження 

Прогнозне значення  
Відхилення 

прогнозного 

значення 

показника 

Довірчі межі 

прогнозного значення 

показника 

фактора показника нижня верхня 

Хпрогн Упрогн ΔУпрогн 
Упрогн–

Упрогн 

Упрогн+ 

ΔУпрогн 

1 

Підприємства сільського 

господарства, мисливства та 

пов’язаних із ними послуг 

(код КВЕД 01) 

300000000 712772568 135869492 576903075 848642060 

2 

Сільськогосподарські 

підприємства, основним видом 

діяльності яких є вирощування 

зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння 

олійних культур  

(код КВЕД 01.11) 

270000000 515786443 100604748 415181694 616391191 

3 
ТОВ «Хавест-Агро»  

(код КВЕД 01.11 – основний) 
250000 294103 118916 175188 413019 

Джерело: побудовано автором на основі власних досліджень. 

 

Дещо менш точним є прогноз для мезоекономічної моделі, тобто для 

сільськогосподарських підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11), для яких 

відхилення прогнозного значення показника становить 19,51% від його розрахункової величини. 

Відповідно, довірчий інтервал прогнозного значення показника (чистий дохід чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) для цієї групи підприємств має вигляд [415181694; 

616391191] тис. грн. 

І, нарешті, найменш точним є прогноз для мікроекономічної моделі, тобто для 

сільськогосподарського підприємства ТОВ «Хавест-Агро» (код КВЕД 01.11 – основний), для 

якого відхилення прогнозного значення показника становить 40,43% від його розрахункової 

величини. Відповідно, довірчий інтервал прогнозного значення показника (чистий дохід чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) для цього підприємства має вигляд 

[175188; 413019] тис. грн.  

Таким чином, проведене дослідження підтвердило правильність висунутої нами гіпотези 

про існування прямого зв’язку між фактором (наявність власних оборотних коштів) і показником 
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(чистий дохід чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) для 

сільськогосподарських підприємств. 

Результати моделювання можуть бути використані для прийняття управлінських рішень 

щодо досягнення певного запланованого рівня фінансових результатів (в даному випадку – 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) шляхом коригування суми 

власних оборотних коштів підприємства. 
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БІЗНЕС – ФУНДАМЕНТ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Жити в економічно розвинутій країні, правовій державі з постійно зростаючою економікою 

та рівнем життя населення –  мрія кожного українця. Це можливо здійснити в умовах ринкової 

економіки тільки з добре налагодженим функціонуванням вітчизняного бізнесу. Він є тим 

титаном на плечах якого буде триматися медицина, армія, освіта та інше соціальне забезпечення 

усіх громадян країни. Тому питання підтримки вітчизняного бізнесу є наразі актуальним, 

своєчасним і необхідним.  

Багато українських дослідників, економістів на сучасному етапі працюють над вирішенням 

проблем забезпечення фінансової підтримки бізнесу в Україні під час російсько-української 

війни [3], знаходяться нові моделі взаємодії держави з бізнес-середовищем [2] та ін. Але потрібно 

окреслити на сучасному етапі не тільки що потрібно робити, а і те, що робити не потрібно, що на 

нашу думку є не менш важливим. А саме, від яких виробництв відмовитися, в які бізнеси більш 

рентабельні перелити капітал, на чому сконцентрувати увагу щоб досягти швидших успіхів. 

Нами також в більш ранніх публікаціях [1] піднімалися питання оновлення науково-

інноваційного потенціалу за рахунок удосконалення інноваційної основи та більш широкого 

застосування інноваційної інфраструктури. Проте на сьогоднішній день постає основне питання 

– вижити національному бізнесу та мати силу підняти з руїн розбиту економіку.  

Ми вбачаємо економічне зростання в Україні на основі відновлення виробництва, 

впровадження інновацій і розвитку людського капіталу.  

Наразі бізнесу, який на сьогодні процвітає, на жаль, немає. Якщо підприємство працює «в 

нуль» цього вже достатньо, це вже добре, тому що збережеться управлінський та професійний 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5038
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm
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досвід і кваліфікація, а також не втратиться сформована команда, яка підбиралася тривалий 

період часу. 

Держава повинна стимулювати процес, щоб вітчизняний бізнес не зупинився і, ще 

важливіше, не перемістився за межі кордону. Ми дуже поважаємо своїх західних партнерів, але 

передбачаємо, що в такому разі відсоток повернення бізнесу буде невисоким. А це втрачені 

податки для держави, пригальмування економічного розвитку України, не створені нові робочі 

місця. У бізнеса має бути свій фронт в тилу. 

На даному етапі ринок знизився щонайменше вчетверо, але ж і конкуренти залишили 

вітчизняний ринок.  

Дуже боляче позначилися на веденні бізнесу воєнні дії на Донбасі, починаючи з 2014 року. 

Металургія складає фундамент української економіки. Виробництво гірничо-збагачувальних 

комбінатів скоротилося на 75%, виробництво металургії на 84%. Постає питання: чи потрібно 

нам відновлювати металургію, важку промисловість, чи перелаштовувати свою економіку на 

інші рейки та інші базові фундаменти. Очевидно, що це дуже жахливо, що ми втратили стільки 

підприємств з одного боку, і погано що це фундамент з іншого. Велике занепокоєння викликає 

той факт, що наше вітчизняне виробництво має занадто низький вміст доданої вартості: 

вирощуємо зерно – експортуємо зерно замість макаронів, заморожених круасанів тощо. Також 

дуже небезпечний високий відсоток експорту металургійної продукції (майже 90%), тому що 

якщо ринки падають, галузь змушена згортатися. На нашу думку, слід використовувати в 

середині країни з цієї сировини вироби такі як, наприклад, драбини, садовий та будівельний 

інвентар тощо.  

Досить позитивним в Україні став свого часу закон, який забороняв вивозити соняшник. 

Результатом цього стало те, що Україна – третя держава в світі по виробництву соняшникової 

олії, 50% світової соняшникової олії український.  

Ми вважаємо, що перший крок до впровадження подібної концепції – це державні гранти, 

отримавши які малі, середні і великі національні підприємства будуть заохочувати поставляти на 

ринок, наприклад, не дошки, а готові меблі. Позитивним моментом для національної економіки 

також стало скасування мита на українську продукцію, тобто маємо реальний доступ до 

європейських ринків.  

Ми розуміємо, що наразі залучити іноземні інвестиції буде дуже проблематично, тому 

держава повинна організувати всі умови щоб не виїжджав український бізнес, хоча б не було 

відтоку вітчизняного капіталу. Головні умови – це сприятливе оподаткування,  безпека, медицина 

та сучасна якісна освіта. 

Рецепт успіху для України по виходу з надскладної кризи – сконцентруватися на 

будівництві власної економіки і лишиться питання тільки часу коли ми станемо потужною 

країною. 
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ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

У світі, наповненому обмеженими ресурсами, продукти та їхні виробники повинні 

адаптуватися та застосовувати стійкі практики, які приносять користь споживачам і планеті. 

Сучасні технології вже сьогодні дають багато можливостей для переходу від лінійної економіки 

до економіки замкнутого циклу. 

Сьогодні за принципами так званої «лінійної економіки» виготовляються більшість 

продуктів і упаковки призначені для одноразового використання та викидання. Це означає 

наростання величезної кількості втрачених матеріалів та забруднення довкілля. Оскільки 

сміттєзвалища вичерпуються, а наприклад мікропластик забруднює найвіддаленіші регіони 

світу, то необхідність змін стає неминучою. 

Сучасна концепція під назвою «циркулярна економіка» зосереджена на тому, що продукти 

та матеріали використовуються знову і знову, у безперервному циклі, а не викидаються. У 

циркулярній економіці продукти використовуються повторно. Продукти, які не можна повторно 

використати, переробляються за допомогою хімічних або механічних процесів або біологічних 

процесів, таких як компостування. Рішення для циклічної упаковки включають принципи 

циклічної економіки та бездоганно інтегруються в зусилля щодо сталого розвитку. 

Тобто циркулярна економіка – це, по-суті, нова інклюзивна економічна парадигма, яка 

спрямована на мінімізацію забруднення та відходів, подовження життєвого циклу продукції та 

можливість широкого обміну фізичними та природними активами. Вона прагне до 

конкурентоспроможної економіки, яка створює екологічні та гідні робочі місця та підтримує 

використання ресурсів у межах планети.  

Розвиток циркулярної економіки виступає серед основних завдань глобальних 

міжнародних організацій, зокрема ООН через Європейську економічну комісію Організації 

Об'єднаних Націй (UNECE) [1]. 

Відповідно до рішень держав-членів на останній 69-й сесії Комісії щодо «Циркулярної 

економіки та сталого використання природних ресурсів», Європейська економічна комісія (ЄЕК) 

ООН об’єднує зусилля, щоб допомогти використати силу торгово-економічної співпраці для 

циклічного переходу. 

Відділ економічного співробітництва та торгівлі (ECTD) ЄЕК ООН визначив п’ять точок 

входу в рамках свого мандату для сприяння циркулярності в регіоні ЄЕК ООН: 

- поводження з відходами; 

- стійкі та інноваційні закупівлі; 

- стеження за ланцюгами створення вартості; 

- стандарти та нормативна база; 

- ефективність торгово-логістичних ланцюгів. 

Основні засади інституціонального забезпечення імплементації положень концепції 

циркулярної економіки країн, що обслуговуються ECTD, пов’язані з циркулярною економікою 

представлено на пленарних засіданнях в рамках відповідних сесій: 

 27-а сесія Пленарного засідання СЕФАКТ ООН (19-20 квітня 2021 р.) прийняла 

далекосяжний пакет рішень на підтримку економіки замкнутого циклу: Рекомендація 46 ЄЕК 

ООН «Підвищення відстеження та прозорості стійких і циклічних ланцюгів створення вартості в 

одязі та взутті Сектор» та Заклик до дії щодо відстеження, прозорості, стабільності та 

циркулярності ланцюгів створення вартості в секторі одягу та взуття. Завдяки цьому пакету 
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рекомендацій, створеному за посередництва ЄЕК ООН, який також називається «Обіцянням 

сталого розвитку», уряди та відповідальні компанії можуть збирати інформацію, необхідну для 

підвищення сталості в секторі та визначення пріоритетів циркулярних економічних підходів до 

виробництва. 

 Команда спеціалістів із політики інновацій та конкурентоспроможності (ToS-ICP) 

розробила два аналітичні документи щодо визначення передових практик для економіки 

платформ та щодо закупівель, що сприяють інноваціям, для сталого розвитку. Одна з попередніх 

робіт ToS-ICP щодо циркулярності включає аналітичний документ «На шляху до циркулярної 

економіки – інноваційна політика для сталого виробництва та споживання». ToS-ICP наразі готує 

підсумкові політичні документи, пропонуючи ключові елементи політичних рішень щодо 

інновацій та циркулярності. 

 П’ята сесія Робочої групи з питань державно-приватного партнерства (ДПП) (29-30 

листопада 2021 р.) схвалила Методологію оцінки ДПП ЄЕК ООН, орієнтовану на людей, для 

досягнення ЦСР. Застосування методології сприятиме включенню циклічного виміру в оцінку та 

проектування проектів і дозволить краще оцінювати проекти, що посилюють циклічність, у 

різних секторах інфраструктури. Команда спеціалістів із політики інновацій та 

конкурентоспроможності (ToS-ICP) розробила два аналітичні документи щодо визначення 

передових практик для економіки платформ та щодо закупівель, що сприяють інноваціям, для 

сталого розвитку. Одна з попередніх робіт ToS-ICP щодо циркулярності включає програмний 

документ «На шляху до циркулярної економіки – інноваційна політика для сталого виробництва 

та споживання». ToS-ICP наразі готує підсумкові політичні документи, пропонуючи ключові 

елементи політичних рішень щодо інновацій та циркулярності [1]. 

Також на рівні Європейська економічна комісію ООН у квітні 2022 року було розпочато 

реалізацію проекту Circular STEP (абревіатура від Stakeholder Engagement Platform) [2], який 

покликаний прискорити перехід до циркулярної економіки, заповнюючи прогалини та 

створюючи синергію між багатьма практичними та цінними ініціативами у сфері циркулярної 

економіки. Його метою є розробка та розповсюдження науково обґрунтованої міжнародної 

передової практики політики та об’єднання експертів з національних, регіональних та місцевих 

органів влади, бізнес- та академічної спільноти, громадянського суспільства з регіону ЄЕК ООН. 

Оскільки циркулярна економіка – це дуже широка тема досліджень, Circular STEP розпочав 

роботу з восьми напрямків: торгівля, закупівлі, що сприяють інноваціям, управління відходами, 

малі та середні підприємства, відстеження ланцюгів створення вартості, фінансування, цифрові 

рішення, інституційні механізми. Діяльність мережі керується поточними запитами учасників, 

щоб відповідати пріоритетам і потребам держав-членів ЄЕК ООН. Мережа підтримується в 

рамках проекту «Прискорення переходу до циркулярної економіки в регіоні ЄЕК ООН» 

(міжвідомчий проект UNDA, 2021-2024). Також ECTD регулярно розсилає інформаційні 

бюлетені, інформуючи членів про поточну діяльність. 

У березні 2020 року Європейська комісія прийняла Новий план дій з економіки замкнутого 

циклу (CEAP) [3]. Він є одним із базових документів Європейської зеленої угоди, нового порядку 

денного Європи щодо сталого зростання. Адже передбачається, що перехід ЄС до циркулярної 

економіки зменшить тиск на природні ресурси та створить стійке зростання та нові робочі місця. 

Це також є необхідною умовою для досягнення цілі ЄС щодо кліматичної нейтральності до 2050 

року та зупинки втрати біорізноманіття. 

Новий план дій анонсує ініціативи протягом усього життєвого циклу продуктів. Він 

орієнтований на те, щоб впливати на розробку нових продуктів і послуг, сприяє процесам 

циклічної економіки, заохочує стале споживання та спрямований на те, щоб уникнути утворення 

відходів і якомога довше зберігати використані ресурси в економіці ЄС. Він запроваджує 

законодавчі та незаконодавчі заходи, спрямовані на сфери, де дії на рівні ЄС приносять справжню 

додаткову цінність для споживачів. 

Основним документом, з яким пов’язуються планові завдання Європейського Союзу щодо 

реалізації концепцій сталого розвитку, зеленої економіки та циркулярної економіки є 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

72 

Європейська зелена угода (The European Green Deal) [4], яка спрямована на перетворення Європи 

на перший кліматично нейтральний континент вже до 2050 року.  

В рамках імплементації Європейської зеленої угоди у листопаді 2022 року Європейською 

Комісією було прийнято Прес-реліз «Європейська зелена угода: покінчити з марнотратним 

пакуванням, стимулювати повторне використання та переробку» [5], що прямо пов’язано з 

активізацією дій у сфері циркулярної економіки. Основна ціль – скоротити відходи упаковки на 

15% до 2040 року на державу-член на душу населення порівняно з 2018 роком. Це призведе до 

загального скорочення відходів у ЄС приблизно на 37% порівняно зі сценарієм без змін 

законодавства. Це відбуватиметься як шляхом повторного використання, так і шляхом 

переробки. 

Отже, сучасна концепція циркулярної економіки знайшла належне інституціональне 

забезпечення як на світовому рівні в ООН так і у Європі на рівні Європейської Комісії, які 

прийняли багато нормативних та рекомендаційних документів для країн, які входять до їх складу. 

В той же час, з’явилися додаткові ризики для виконання цих норм, адже країни світу, зокрема 

Європи зменшили темпи економічного розвитку через пандемію COVD-19, а також внаслідок 

продовження війни в Україні, яка може призвести до наростання світових енергетичної, 

продовольчої та фінансової криз, що може певним чином як стимулювати, так і призвести до 

зменшення темпів реалізації ініціатив в рамках реалізації концепції циркулярної економіки.  
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

Станом на зиму 2022 року війна в Україні триває понад дев’ять місяців, забрала життя тисяч 

людей та змінила життя мільйонів. Це вплинуло на світову економіку та серйозно вплинуло на 

Україну, викликавши масову міграцію, зниження доходів домашніх господарств та збільшення 

бюджетного дефіциту та державного боргу. З кожним місяцем негативні наслідки продовження 

війни для економіки будуть посилюватися. За останні три місяці удари по енергетичній 

інфраструктурі вивели з ладу значну частину ліній електропередачі, що значно ускладнює вдале 

проходження зими Україною. Однією з істотних причин російської агресії є прагнення України 

інтегруватись у західний світ та її економічний розвиток останніми роками. Ми віримо, що 

спільні зусилля українського уряду, європейських інститутів та громадянського суспільства 

допоможуть покласти край війні та відновити країну. 

За прогнозами МВФ та Міжнародного Банку спад ВВП України становитиме 33-40%, а 

загальні втрати від війни можуть сягнути 1 трильйона доларів [1]. 

Значним чином війна вплинула на торгівлю. Україна є найбільшим експортером 

соняшникової олії у світі, четвертим за величиною виробником кукурудзи (13 відсотків світового 

https://unece.org/trade/CircularEconomy#accordion_10
https://unece.org/media/Trade/press/366382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
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експорту) та шостим за величиною виробником пшениці (9 відсотків світового експорту) [2]. 

Україна також експортує велику кількість чорних металів. та кольорові метали, корисні 

копалини, машини та обладнання. Через закриття і блокади морських портів залізничний 

транспорт став важливим видом транспорту для експорту сировини. Проте на кордоні 

вишиковуються довгі черги та, окрім того, українська залізнична система ширша, ніж в ЄС, тому 

товари перевантажують у інші вагони на кордоні, через що процес може тривати від 16 до 30 

днів. Зменшення обсягів експорту знижує внутрішні ціни, що позитивно впливає на споживачів, 

але викликає зниження доходів фермерів. Посів зернових та бобових культур на кінець травня 

становив 78 відсотків у порівнянні з 2021 роком. Не зважаючи на відкриття зернового коридору, 

існували проблеми під час збирання врожаю внаслідок дефіциту палива та зростання цін, 

спричиненого руйнуванням нафтобаз. Цей сектор потребує допомоги Європейського Союзу, щоб 

уникнути подальшого підвищення цін на сільськогосподарську продукцію. 

Важливо також зазначити фактор міграції населення. Станом на 6 грудня 2022 року 

зафіксовано 7,832,493 біженців з України до Європи, що становить 19% довоєнного населення 

України. Серед них 4,805,531 були зареєстровані для отримання тимчасового захисту чи 

аналогічних допомог. Більшість біженців офіційно зареєстровані в Польщі (1,529,355 осіб), 

Німеччині (1,021,667 осіб), Чехії (466,872 осіб), Італії (164,171 осіб) та Іспанії(156,753 осіб) [3]. 

Міграція має численні негативні наслідки для країни: втрата молодих людей, які можуть сприяти 

розвитку країни, скорочення фахівців, переїзд фахівців в інші країни і розвиток своїх навичок 

там. Українці щомісяця витрачають близько двох мільярдів доларів за кордоном, які могли 

витрачатися в Україні та підтримувати власну економіку. За розрахунками фахівців НБУ на 

основі досліджень МВФ та різних опитувань завдяки внеску українських мігрантів ВВП, 

наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2−2,3% більшим, ніж у сценарії без 

міграції [4]. Хоча люди повертаються, війна, що триває, і погіршення економічних умов можуть 

негативно вплинути на цю тенденцію.  

Актуальним питанням наразі є відбудова України. Зрозуміло, що план відновлення країни 

після війни дуже складний і потребує великих досліджень та оцінок. Вчені сходяться на думці, 

що післявоєнне відновлення економіки є унікальним для кожної країни і має особливі умови. 

Європейська комісія та уряд України готують свої плани відновлення економіки. Статті на цю 

тему вже публікувалися, наприклад, відомий «План реконструкції України» Беккера. Цей план 

спрямований на створення спеціального агентства з функціями, аналогічними до Адміністрації 

економічного співробітництва, яка керувала планом Маршалла. На думку вчених, агентство має 

бути створене якнайшвидше, щоб провести три етапи реконструкції та мінімізувати збитки. Вони 

також стверджують, що допомога має надаватися у вигляді грантів, а не кредитів [5]. Беккер 

оцінив, що план відновлення України вимагатиме від 200 до 500 мільярдів доларів США. Сума 

сильно буде залежати від тривалості війни та збитків, які вона завдасть. 

Післявоєнне відновлення може стати часом перетворення промисловості на стійкий сектор, 

орієнтований на довкілля. Крім того, Україна має переорієнтуватися з експорту сировини на 

виробництво товарів із високою доданою вартістю. Уряд не повинен покладатися лише на 

фінансову допомогу; прозорість та підзвітність мають стимулювати прямі іноземні інвестиції [6]. 

Обидва елементи є важливими для економічного розвитку. В Україні відбуваються позитивні 

реформи в галузі цифровізації, а також неухильне зростання ІТ-фахівців; Ця тенденція може 

стати важливою частиною майбутнього розвитку. 

Хоча роботи з відновлення мають розпочатися якнайшвидше, поточні невідкладні питання 

— військова допомога, дефіцит бюджету, експорт, брак палива, збирання врожаю — мають бути 

вирішені терміново, щоб уникнути негативного впливу на економіку в майбутньому. Кожне 

можливе зусилля кожної окремої людини має значення. Зараз як ніколи важлива єдність світової 

спільноти, щоб дати Україні надію на європейське майбутнє. 
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СЕКЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ, ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
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PROBLEMY WYPEŁNIANIA REGUŁY FISKALNEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W WARUNKACH WYSOKIEJ INFLACJI 

 

Samorząd terytorialny realizuje wiele zdań istotnych dla życia mieszkańców. Jego podstawowym 

celem jest maksymalne zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub regionalnej. W związku z tym, 

gdy brakuje dochodów na pokrycie wydatków, musi korzystać ze środków zwrotnych. Ze względu 

jednak na to, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) zaciągając zobowiązania generują dług 

publiczny, władze centralne starają się ograniczać samorząd w tym zakresie. W zależności od modelu, 

jaki zastosują władze centralne, samorząd ma większe lub mniejsze możliwości korzystania z pożyczek. 

Wyróżnić można 4 modele ograniczania zaciągania długu przez JST (1, s.22-24): 

1. Bezpośredniego sterowania - wiąże się ten model z wywieraniem bezpośredniego 

wpływu przez rząd centralny na JST w zakresie korzystania z pożyczek. Model ten oznacza w zasadzie 

brak możliwości podejmowania przez samorząd samodzielnych decyzji inwestycyjnych, gdyż cele 

inwestycyjne są zwykle finansowane przez pożyczki. Uzasadnieniem za wprowadzeniem tymczasowym 

takiego modelu jest wyjątkowa sytuacja (np. ogromny dług publiczny, pojawienie się nowych potrzeb 

mieszkańców kraju na skutek różnych szoków). 

2. Kooperacji – w ramach tego modelu wyznaczany jest limit środków pożyczkowych dla 

wszystkich JST razem w oparciu o negocjacje pomiędzy administracją rządową i przedstawicielem 

samorządu. W tym przypadku potrzebna jest instytucja koordynująca i pilnująca przestrzegania 

wyznaczonego limitu. 

3. Dyscypliny rynkowej – w tym modelu nie ma limitów pożyczkowych ze strony władz 

centralnych dla JST. Sam rynek będzie określał możliwości zaciągania zobowiązań danej jednostki ze 

względu na jej zdolność pożyczkową.  

4. Reguł fiskalnych – model ten polega na określeniu dla JST w przepisach prawa limitów  

związanych z zaciąganiem zobowiązań, np. poziomu zadłużenia, środków przeznaczonych na obsługę 

długu. Przepisy mogą też określać rodzaj wydatków, które mogą być finansowane pożyczkami czy 

wyznaczać dozwolone instrumenty dłużne. 

W polskim systemie finansów JST zastosowano przede wszystkim model reguł fiskalnych, 

chociaż można też znaleźć elementy reguł rynkowych (3, s.2), na co wskazuje chociażby przypadek 

gminy Ostrowice, która ze względu na wysokie zadłużenie została zlikwidowana a jej zadania przejęły 

ościenne gminy. 

Ograniczanie zadłużenia samorządu w Polsce podlegało zmianom. Przed rokiem 2014 każda 

jednostka miała taki sam limit zadłużenia  - 60% dochodów. Z kolei raty spłat i obsługa długu nie mogły 

przekroczyć 15% dochodów (w szczególnych okolicznościach tylko 12%). Przepisy te były często 

krytykowane za brak zróżnicowania ograniczeń ze względu na potencjał finansowy jednostek (2, s. 479-

480). W roku 2014 ograniczenia te zastąpił indywidualny wskaźnik zadłużenia. Również on podlegał 

krytyce i w efekcie ustawodawca zastąpił go nowym wskaźnikiem zadłużenia. Aktualny wskaźnik 

wynika z poniższej nierówności: 

 
gdzie: 

R - planowana na rok budżetowy kwota spłat rat zobowiązań 

O – planowane na rok budżetowy wydatki na obsługę długu 
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Db – planowane na rok budżetowy dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki na cele 

bieżące 

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok budżetowy pomniejszone o dotacje i 

środki o charakterze bieżącym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE i krajów EFTA 

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat  rok budżetowy, pomniejszone o dotacje i 

środki przeznaczone na cele bieżące 

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok budżetowy, pomniejszone o wydatki 

bieżące z tytułu rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu oraz 

wydatki bieżące na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE i krajów EFTA 

Tak określony wskaźnik bazuje na nadwyżkach operacyjnych w 7 latach poprzedzających rok 

budżetowy1. Przepisy ustawy o finansach publicznych bezwzględnie2 zobowiązują JST do spełnienia 

nierówności. W sytuacji niespełnienia warunków zadłużenia jednostka nie może uchwalić budżetu, a 

więc pozbawiona jest istotnych prerogatyw samodzielności i samorządności. Powstaje wobec tego 

pytanie, czy w warunkach wysokiej inflacji istnieje realne niebezpieczeństwo niewypełnienia przez JST 

nierówności z art. 243 ustawy o finansach publicznych (4, art. 243). Zwłaszcza, że wzrost inflacji odbije 

się na powiększeniu wielkości strony lewej nierówności ze względu na wzrost odsetek od zobowiązań. 

Prawa strona zawiera wielkości historyczne i na bieżąco nie można jej zmienić. Weryfikacja hipotezy 

badawczej, zakładającej, że JST będą miały problem, w związku z inflacją, utrzymania rat spłat i odsetek 

od zobowiązań w wielkości nie większej niż ich indywidualny wskaźnik zadłużenia, będzie oparta o 

dane kilku JST zaczerpniętych z ich Wieloletnich Prognoz Finansowych. Do badania przyjęto 6 różnych, 

pod względem charakteru i szczebla, JST. Są to: gmina wiejska Rogowo, gmina miejsko-wiejska 

Strzelin, gmina miejska Puławy, miasto na prawach powiatu Lublin, powiat poznański i województwo 

wielkopolskie. Horyzont badawczy obejmuje lata 2022-2023. Dla roku 2023 przyjęto projekty 

wieloletnich prognoz finansowych. 

Sytuację finansową badanych JST w zakresie spełnienia warunku zadłużenia wynikającego z art. 

243 ustawy o finansach publicznych przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Lewa i prawa strona nierówności z art. 143 ustawy o finansach publicznych w badanych JST 

w latach 2022-2023 (w %) 
N
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miejsko-wiejska 

Strzelin 

Gmina 

wiejska 

Rogowo 
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022 
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022 
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3
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1
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,03 

8

,47 

1

6,86 

1

3,92 

1

6,22 

1

5,08 

1

3,33 

1

2,79 

Źródło: zestawienie własne na podstawie uchwał i projektów dotyczących Wieloletnich Prognoz Finansowych JST 

 

Dane z tabeli wskazują w większości na dobrą sytuację finansową badanych JST. Tylko miasto 

Lublin nie spełni w 2023 roku warunku wynikającego z ustawy, co do zaciągania zobowiązań. Jednak 

miasto mogło uchwalić budżet na 2023 rok, gdyż ustawodawca wprowadził przepisy na lata 2023-2025 

zezwalające na niezachowanie relacji pomiędzy ratami spłat i obsługą długu a indywidualnym 

wskaźnikiem zadłużenia pod warunkiem, że kwota długu JST do planowanych dochodów ogółem nie 

przekroczy 100%, z tym że dochody musza być pomniejszone o kwoty dotacji, ale mogą być 

powiększone o niektóre przychody. Miasto Lublin spełnia ten warunek, ale udział długu wynosi blisko 

                                                           
1 Docelowo pełne 7 lat będzie brane pod uwagę dopiero w 2026 roku. 
2 Na lata 2023-202 wprowadzono przepisy rozluźniające przepisy bezwzględnego zakazu uchwalania budżetu, gdy nie jest 

spełniona nierówność z art. 243 ustawy o finansach publicznych (5, art.7) 
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100% (94,22%). Warto też dodać, że w większości JST rozziew pomiędzy prawą i lewą stroną się 

zmniejszy, co oznacza pogorszenie możliwości zaciągania zobowiązań. 

Inną ważną kwestią jest równowaga bieżąca w JST. Wprawdzie wszystkie jednostki powinny 

realizować budżety z bieżącą równowagą to niekiedy podstawowe wielkości tej równowagi wskazują 

na problem z jej utrzymaniem (zgodnie z przepisami można równowagę bieżącą wzmocnić niektórymi 

przychodami). Chodzi tu o różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Tabela 2 

zawiera kwoty wynikające z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. 

 

Tabela 2. Dochody bieżące pomniejszone o wydatki  

bieżące w badanych JST w latach 2022-2023 (w mln zł) 
Nazwa 

JST 

Województwo 

wielkopolskie 

Powiat 

poznański 

Miasto na 

prawach powiatu 

Lublin  

Gmina miejska 

Puławy 

Gmina miejsko-

wiejska Strzelin 

Gmina 

wiejska 

Rogowo 

Lata  2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Dochody 

bieżące 

1591 2062 382,9 381,4 2245 2342 272,3 259,7 136,4 106,9 48,3 35,1 

Wydatki 

bieżące 

1162 1498 412,9 401,6 2209 2414,9 287,9 260,8 135,2 107,6 48,1 37,2 

Różnica  429 564 -30,0 -20,2 35,8 -72,9 -15,6 -1,1 1,2 -0,7 0,2 2,1 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie uchwał i projektów dotyczących Wieloletnich Prognoz Finansowych JST 

 

Dane z tabeli 2 wskazują na pogorszenie się relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi lub utrzymanie się ujemnej różnicy w większości badanych JST. Tylko dwie jednostki mają 

dodatnią różnicę w dwóch badanych latach i różnica ta wskazuje tendencję rosnącą. Najgorszą sytuację 

pod tym względem ma miasto Lublin. Wprawdzie w 2022 r. miało dodatnią różnicę, ale w 2023 r. 

prognozuje już duży rozziew pomiędzy omawianymi wielkościami. Podobnie do Lublina, powiat 

poznański też nie ma bezpiecznej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 

Prognozowane jest co prawda zmniejszanie się tej różnicy, ale w stosunku do dochodów bieżących 

ujemna wielkość jest relatywnie wysoka. Wyniki badanych JST są o tyle niepokojące, gdyż różnica ta 

jest częścią składową kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia (prawa strony nierówności), co 

odbije się na kondycji finansowej niektórych badanych jednostek w następnych latach. 
 

1. Bitner M., Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2016 

2. Jastrzębska M., Regulacje prawne w zakresie zaciągania i obsługi długu przez JST w Polsce – zalety i wady [w:] Zadłużenie 

jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, C.H.Beck, Warszawa 2014 

3. Otczyk G., Felis P., Problemy efektywnego zarządzania długiem samorządowym, „Infos” Biuro Analiz Sejmowych 2022 nr 2 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1634 

5. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 

ustaw, Dz.U. 2022 poz. 1964 
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ENERGETYKA LOKALNA A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU  

 

W literaturze przedmiotu jest bardzo wiele definicji konkurencyjności regionalnej. Najprościej 

rzecz ujmując można stwierdzić, że region jest konkurencyjny, jeśli przedsiębiorcom w nim 

zlokalizowanym daje przewagę nad przedsiębiorcami funkcjonującymi w innych regionach, co także 

przekłada się na łatwiejsze i większe przyciąganie kapitału zewnętrznego [1, 49]. Przewaga 

konkurencyjna może wynikać m.in. z położenia geograficzno-komunikacyjnego, lokalizacji wysokiej 

jakości uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych, wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy, 
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aktywności instytucji otoczenia biznesu, dostępność i jakość infrastruktury technicznej itp. Trwała 

przewaga konkurencyjna opiera się na innowacyjności, a przejściowa na konkurencyjności kosztowej.   

W warunkach zmian klimatu, pandemii COVID-19 czy też wywołanej przez Rosję wojny w 

Ukrainie, dużego znaczenia w rozumieniu konkurencyjności regionalnej nabiera pojęcie odporności. 

Odporność regionalną (regional resilience) można zdefiniować jako zdolność gospodarki regionalnej do 

przetrwania lub wyjścia z trudnej sytuacji po wstrząsach rynkowych, konkurencyjnych 

środowiskowych, militarnych, geopolitycznych i innych, poprzez adaptacyjne zmiany w strukturach 

gospodarczych oraz rozwiązaniach społecznych i instytucjonalnych, w celu utrzymania lub 

przywrócenia poprzedniej ścieżki rozwoju lub przejścia na nową, zrównoważoną ścieżkę, 

charakteryzującą się pełniejszym i bardziej produktywnym wykorzystaniem zasobów fizycznych, 

ludzkich i środowiskowych [2, 4]. Tak rozumiana odporność jest swoistym bilansem, z jednej strony 

podatności (wrażliwości) na zagrożenia (szoki), a z drugiej – zdolności adaptacyjnych [3, 206-216]. 

Ważnym jej elementem – w kontekście zmian klimatycznych jest bezpieczeństwo energetyczne, 

rozumiane jako stabilność dostaw energii po umiarkowanych (a zatem konkurencyjnych) cenach. 

Sytuacja wojenna i działania Rosji stały się dodatkowym impulsem do rozwoju energetyki lokalnej, 

opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, które są też podstawowym środkiem do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej państw członkowskich Unii Europejskiej w 2050 roku, będącym 

celem Europejskiego Zielonego Ładu.  

Polska – w nawiązaniu do Europejskiego Zielonego Ładu - przyjęła dokument Polityka 

energetyczna państwa do 2040 roku [4], zgodnie z którym celami polityki energetycznej są:  

1) optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, w tym węgla kamiennego i 

brunatnego oraz biomasy przy uwzględnieniu transformacji regionów węglowych,  

2) rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, przy czym 

zaspokojenie potrzeb energetycznych powinno być odbywać głównie w oparciu o własne zasoby, przy 

jednoczesnej zmianie struktury wytwórczej (spadek udziału węgla do 37,5-51,0%, wzrost udziału źródeł 

odnawialnych do poziomu nie mniej niż 32,0%),  

3) dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury 

sieciowej m.in. poprzez budowę rurociągu Baltic Pipe, drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego oraz 

rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu,  

4) rozwój rynków energii m.in. poprzez zwiększenie transgranicznych zdolności przesyłowych 

energii elektrycznej, rozwój elektromobilności oraz zwiększenie znaczenia wodoru jako paliwa,  

5) wdrożenie energetyki jądrowej poprzez budowę 6 bloków energetycznych w latach 2033-

2043 według nowoczesnej amerykańskiej technologii,   

6) rozwój odnawialnych źródeł energii m.in. poprzez budowę i rozbudowę farm wiatrowych 

(w tym morskich), wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz 

pomp ciepła w ciepłownictwie indywidualnym,  

7) rozwój ciepłownictwa i kogeneracji m.in. poprzez planowanie energetyczne na poziomie 

gmin i regionów oraz  rozwój ciepłownictwa systemowego,  

8) poprawa efektywności energetycznej, której głównym narzędziem jest powszechna 

termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu 

do ciepła, co ograniczy skalę ubóstwa energetycznego do poziomu maksymalnie 6% gospodarstw 

domowych, a także  a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – osiągnięcie zeroemisyjności 

komunikacji miejskiej od 2030 r. 

Trudno z tymi celami się nie zgodzić. Gorzej jest jednak z ich realizacją. Wojna wywołana przez 

Rosję w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję, spowodowały komplikacje na polskim rynku węgla. 

Polska bowiem importowała węgiel kamienny z Rosji (dokładniej z terenów ukraińskich 

zaanektowanych przez Rosję w wyniku inwazji w 2014 roku), sama zaś surowiec ten eksportowała. 

Obecnie by zbilansować zapotrzebowanie podjęto mało racjonalne działania dotyczące importu 

drogiego i kiepskiej jakości węgla z Ameryki Środkowej, Afryki itp. Panika energetyczna przed 

nadchodzącą zimą spowodowała zniesienie wymogów jakościowych dotyczących paliw stałych, 
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wydłużenie dopuszczalności funkcjonowania przestarzałych pieców tzw. „kopciuchów”, czym w dużej 

mierze zaprzepaszczono wcześniejsze wysiłki w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji czyli smogu.   

Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, zwłaszcza fotowoltaiki indywidualnej 

został radykalnie zahamowany przez wprowadzenie  od 1 lipca 2022 roku systemu rozliczeń net-billing, 

co w praktyce oznacza, że nadwyżki produkcji prosument będzie sprzedawał po cenie ok. 1/3 ceny, którą 

będzie musiał zapłacić za kupowaną energię, co powoduje, że zwrot kosztów instalacji znacząco się 

wydłuża. By uniknąć niekorzystnego systemu rozliczeń prosumenci powinni inwestować w magazyny 

energii, co jeszcze bardziej wydłuża okres zwrotu zainwestowanego kapitału. O skali dotychczasowego 

rozwoju fotowoltaiki najlepiej świadczy rekord jaki padł 7 września 2022 roku. Tego dnia udział 

fotowoltaiki w miksie wytwórczym Polski wynosił 34,0%, elektrowni pracujących na węglu kamiennym 

- 37,2%, brunatnym - 18,4%, a elektrowni wiatrowych – jedynie 5,3% [5]. 

 Wprowadzenie nowego, niekorzystnego systemu rozliczeń dla prosumentów wynika z braku 

inwestycji w zwiększenie przepustowości sieci przesyłowych oraz patologicznego systemu organizacji 

systemu energetycznego w Polsce. Otóż model ten opiera się na regionalnych monopolach spółek 

energetycznych należących do Skarbu Państwa. Upolitycznienia tych spółek, polegające na zatrudnianiu 

działaczy partii rządzących na stanowiskach kierowniczych, a także wymaganie od spółek, by ze 

swojego zysku finansowały różne przedsięwzięcia polityczno-propagandowe, powoduje, że dyktują one 

bardzo wysokie ceny dostarczanej energii np. ostatnio samorządy Radomia i Wrocławia otrzymały 

propozycję 6-krotnego wzrostu ceny energii w stosunku do roku 2021. Warto przy tym dodać, że w obu 

miastach prezydenci nie należą do partii rządzącej.  

Budowa pierwszego bloku energetycznego w nadmorskiej miejscowości Lubiatowo-Kopalino 

napotyka protesty mieszkańców. Z kolejnymi lokalizacjami prawdopodobnie będzie podobnie. Jeśli 

chodzi o rurociąg Balitic Pipe, to został on ukończony, ale problemem jest zawarcie kontraktu na 

dostawę gazu ziemnego, wykorzystującego potencjał nowego rurociągu.  

W tej sytuacji nabiera znaczenia energetyka lokalna, nie wymagająca, realizacji wielkich 

inwestycji i zaangażowania spółek Skarbu Państwa, a jednocześnie oparta na lokalnych zasobach i 

operatorach. Głównym inicjatorem tego typu działań powinien być samorząd gminny przy wsparciu 

samorządu województwa. Niewykorzystaną przez samorządy lokalne – choć zawartą w różnego typu 

dokumentach strategicznych - szansą są biogazownie i biometanownie3. W Polsce nie powstała do tej 

pory żadna biometanownia, natomiast biogazowni jest 335. Są to: biogazownie rolnicze, biogazownie 

związane z  oczyszczalniami ścieków, w których osad pierwotny kierowany jest do zagęstników 

grawitacyjnych, a następnie do komór fermentacyjnych, w których w wyniku procesów beztlenowych 

wytwarzany jest dwutlenek węgla oraz biogaz, a także biogazownie związane ze składowiskami 

odpadów komunalnych, na terenie których konieczne jest odgazowanie pryzmy odpadów po 

zakończeniu jej eksploatacji . 

O ile dwa ostatnie typy biogazowni w liczbie 219 i łącznej mocy 138 MW są elementami procesu 

technologicznego oczyszczania ścieków oraz eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i stanowią 

integralną część spółek komunalnych, o tyle niewykorzystaną szansą są biogazownie rolnicze, których 

liczba wynosi 116 z łączną mocą 118 MW. Biogazownie rolnicze wykorzystują rocznie ok. 4,4, mln t 

surowca, głównie wywaru pogorzelnianego, a w mniejszym stopniu - gnojowicę oraz pozostałości z 

owoców i warzyw, a także tzw. uprawy celowe. Zdaniem ekspertów Polska ma do zagospodarowania 

ok. 150 mln ton odpadów rocznie, z czego można otrzymać ok. 15 mld m3 biogazu, a po oczyszczeniu 

m.in. ze związków siarki i dwutlenku węgla - ok. 8 mld m3 biometanu. Zważywszy, że rocznie w Polsce 

zużywa się ok. 20 mld m3 gazu ziemnego, a wydobywa jedynie 4 mld m3, dodatkowe 8 mld m3 

spowodowałoby zmniejszenie importu i większą dywersyfikację dostaw, przy jednoczesnej redukcji 

emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczeniu składowania i utylizacji odpadów organicznych[6].   

                                                           
3 Biogazownie produkują biogaz, który z reguły zawiera ok. 55% metanu i nie nadaje się do przetłaczania rurociągami 

przeznaczonymi dla gazu ziemnego ze względu na inne właściwości fizyko-chemiczne, z kolei biometan wytwarzany w 

biometanowniach jest pod względem składu zbliżony do gazu ziemnego wysokometanowego, w którym zawartość metanu 

sięga ok. 98%. 
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Innym działaniem samorządów lokalnych mogłaby być budowa farm fowoltaicznych łącznie z 

magazynami energii, co często przekracza możliwości poszczególnych prosumentów, ale mogłoby być 

zrealizowane przez samorządy. Dysponują one z reguły dużymi – zwłaszcza w miastach - powierzchniami 

dachów i ścian zewnętrznych budynków komunalnych, które mogą nieodpłatnie wykorzystywać. Ponadto, 

zwłaszcza w dużych miastach powinny powstawać spalarnie odpadów komunalnych w miejsce składowisk. 

Nowoczesne technologie stosowane w tego typu obiektach w pierwszych 8 polskich miastach pokazują, że nie 

są one uciążliwe środowiskowo, a jednocześnie produkują znaczne ilości energii elektrycznej.  

Warto też zainicjować na poziomie lokalnym nową formę organizacji zajmujących się energetyką jakimi 

są wspólnoty energetyczne, które są przejawem energetyki obywatelskiej, polegającej na tym, że mieszkańcy, 

samorządy, firmy i organizacje społeczne spoza sektora energetycznego, dzięki odpowiednim regulacjom i 

systemom wsparcia, mogą brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, efektywnie zarządzać 

wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Energetyka obywatelska przyczynia się do: 

powstawania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii redukujących zapotrzebowanie na energię z  paliw 

kopalnych, wyrównywania dostępu do energii dla odbiorców,  poprawy efektywności 

energetycznej (elektrycznej i cieplnej) oraz dzięki nowoczesnym systemom energetycznym umożliwia 

funkcjonowanie nowych podmiotów na rynku energii: prosumentów, agregatorów, wspólnot energetycznych [7]. 

Potencjał energetyki obywatelskiej w Polsce jest duży. Warunki techniczne do zainstalowania 

mikroinstalacji OZE ma 4 miliony budynków, a w ciągu ostatnich 10 lat powstało jedynie 230 tys. tego typu 

mikroinstalacji [7].  

Warto też brać przykład z działań podejmowanych w innych państwach. I tak w Belgii powstała 

w 1991 roku jedna z największych w Europie spółdzielnia energetyczna, skupiająca 58 tys. członków, 

wykorzystująca turbiny wiatrowe, fotowoltaikę, hydroelektrownie i biogaz. Z kolei w Niemczech 

powstała w 2005 roku wioska bioenergetyczna Juehnde, skupiająca ok. 200 członków, wykorzystująca, 

biomasę , biogaz i fowoltaikę, która ze sprzedaży  nadwyżek energii osiąga zysku rzędu 700 tys.  euro 

rocznie[8].   

Reasumując można stwierdzić, że zmiany klimatyczne, wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję 

i związane z nią kłopoty w zaopatrzeniu w ropę naftową i gaz ziemny powinny stać impulsem do 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań energetycznych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, gdzie tego 

typu działania mogą się okazac najbardziej efektywne.  

 
1. Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów. Złożenie, hipotezy, przykłady, „studia Regionalne i Lokalne”, 1(11), s. 37-59.  
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ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Одним із головних аспектів сталого функціонування держави є формування та управління 

бюджетною системою. Бюджетна політика має підвищений рівень актуальності у періодах, коли 

національна економічна система стикається з кризовими макроекономічними та 

мікроекономічними процесами. Звичайно, просто кризовим явищем назвати війну неможливо. 

Однак, ми можемо спостерігати як чинна українська фінансова система проходить таке значне 

випробування, як війна: соціальні виплати продовжуються, гуманітарні штаби функціонують, 

впроваджуються ініціативи щодо зменшення оподаткування як на окремі категорії платників, так 

і на окремі види товарів тощо.  

У 2022 році національна економіка переживає важкий період, пов'язаний із наслідками 

кризи пандемії коронавірусної інфекції, а також плавний перехід у кризу, пов'язану з 

повномасштабним вторгненням. Ще більшою мірою почали виявлятися проблеми регіонального 

управління, зумовлені збільшенням соціально-економічної нерівності між регіонами та 

забезпечення фінансової стійкості муніципальних утворень у зв'язку з неможливістю контролю 

частини територій. Зумовлено це насамперед формуванням дефіциту бюджетних коштів для 

забезпечення державної, регіональної та муніципальної бюджетної політики. 

Важливо зауважити, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів український Уряд 

доволі вміло й обережно відноситься до видатків, не допускаючи соціальних потрясінь та 

максимально фінансуючи оборонний сектор економіки. Фактично фінансується лише кілька 

основних напрямів довоєнних видатків, проте, навіть з їх фінансуванням є ряд проблем.  

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року українська економіка 

майже зупинилася. Значна частка бізнесу, яка працює в окупованих територіях та в регіонах 

гострих бойових дій, створювала левову долю ВВП нашої країни. Цілком очевидно, що ні 

здійснювати діяльність в повному обсязі, ні сплачувати податки – найближчим часом вони не 

зможуть. 

Розвиток сільських регіонів має бути посилено заходами щодо збільшення можливостей і 

розкриття потенціалу окремих територій та осіб, які проживають на них, на основі охорони 

навколишнього середовища, екологічної культури за активної участі держави в контексті розробки 

принципи раціонального природокористування. Багатофункціональний підхід з точки зору управління 

соціально-екологічної і економічної складовими розвитку сільських територій є передумовою для 

забезпечення внутрішнього попиту, підвищення продуктивності, зайнятості сільського населення, 

гарантії національної продовольчої та економічної безпеки, розширення міжнародних обмінів. 

Згідно з майбутньою програмою відновлення інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні пріоритетним розвитком національної економіки має стати забезпечення конкурентних 

переваг на інноваційній основі. Вирішальною умовою ефективності інвестиційних процесів в 

аграрному секторі є формування інвестиційної привабливості сектора економіки і доступності 

інвестиційних ресурсів для об'єктів інвестування. 

Подальше формування соціальної ринкової економіки в Україні неможливе без розвитку 

сільських територій на основі вжиття заходів виваженої регіональної політики.  

З огляду на вищезазначене саме роль малого підприємництва як основи підприємницької 

діяльності сільських територій може призвести до формування сприятливого та необхідного 

середовища, а також умов майбутнього розвитку та відновлення.  
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Пріоритетним завданням країни в умовах воєнного та післявоєнного стану є сформована 

чітка державна стратегія, яка заснована на системності державних дій, що націлені на якісні 

показники позитивних змін. 

Стратегічні напрями відбудови національної економіки повинні будуватися на модернізації 

промисловості, що забезпечує значну частку доданої вартості, та розвитком малого і середнього 

бізнесу, що є основою для забезпечення зайнятості населення. Наведені пріоритети сформують 

основу майбутнього України, як сильної європейської країни з потужним потенціалом. 

Звичайно, що до війни стратегічні плани були зовсім іншими, а з початком воєнного 

вторгнення відбулись радикальні зміни економічного стану країни, про що свідчить прогнозна 

оцінка економіки до війни та реального економічного стану на грудень 2022р.( табл. 1). 

 

Таблиця 1. Прогноз та реальна ситуація економіки України на 2022р. 

Показник Економіка у 2022р.(без війни) Реальна економіка у 2022р. 

ВВП України +3,6% -37,2% 

Споживча інфляція 6,6% 24,6% 

Курс 28,1 грн./дол. 36,93 грн./дол. 

Валютні резерви НБУ 30 млн. дол. 28 млн. дол. 

 

Розуміючи сьогоднішню ситуацію, зазначені показники реального стану економіки є в рази 

гірші від попередніх прогнозних значень. Стрімке падіння ВВП пов’язане із зростанням витрат 

на фінансування армії та скороченням виробництва і торгівлі. Наведені процеси вплинули на 

стрімке збільшення валютного курсу, а саме валютні резерви з початку березня до кінця липня 

зменшились та склали 22 млн. доларів, але враховуючи міжнародну підтримку, вони 

поповнились і зросли до 28 млн. доларів.  

Основні стратегічні напрями для відбудови національної економіки наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Стратегічні напрямки відбудови економіки України [1] 
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Втрата населення України є негативним фактором у формуванні її трудового потенціалу та 

зайнятості. Тому викликом сьогодення є відбудова та створення нових робочих місць.  

Держава має виконати низку дій для створення нових робочих місць, що наведені на рис. 2. 

 
Рис. 2 Пріоритетні напрямки держави з відновлення та створення нових робочих місць [1] 

 

Виконання державою даних пріоритетних завдань дасть значний поштовх у розвитку 

виробничого потенціалу на загальнонаціональному рівні.  

З початку війни українці значно відчули скорочення робочих місць через зменшення 

товарного виробництва, особливо яке направлене на експорт. Тому інвестиції у нові робочі місця 

стимулюватиме потік людського потенціалу у країну. Підтримання імпортозаміщення та 

локалізації виробництва сприятиме розвитку вітчизняних виробників, що забезпечить зростання 

товарообігу та зменшенню інфляційних процесів в країні. Також ефективним способом 

відбудови стане конверсія виробництва, за її умов буде здійснено перепрофілювання виробничих 

потужностей в напрямку виробництва більш важливих товарів для держави. 

Наступним стратегічним напрямком є макроекономічна стабілізація та інституційна 

зрілість. За період воєнного часу дефіцит платіжного балансу досяг 4,5 млрд. дол., а всього з 

початку року - 8,1 млрд. дол. Основними причинами погіршення платіжного балансу стали: 

1) призупинення діяльності підприємств через воєнні дії; 

2) зменшення експорту через обмеження морських шляхів; 

3) збільшення обсягу виведення валюти біженцями з-за кордоном; 

4) зменшення валютної виручки та збільшення попиту на імпортні воєнні і цивільні товари. 

За розрахунками Міжнародного валютного фонду прогнозується зростання економіки 

України на 1% з рівнем інфляції – 25%. МВФ наголошує на тому, що економіка України наразі 

залежить від фінансової допомоги, тому і покращення економічної ситуації буде залежати саме 

від цього. А для того, щоб економіка не те щоб зростала, а хоч б не падала - потрібна щомісячна 

фінансова допомога у розмірі $3-3,5 млрд. дол., що наразі стане так званим «викликом» для ЄС 

та США. 

Таким чином, формування стратегічних напрямів, які будуть спрямовані на створення 

робочих місць, імпортозаміщення товарів, забезпечення енергетичної безпеки та логістичної 

спроможності, дадуть поштовх до відтворення національної економіки України. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах нестабільного зовнішнього середовища функціонування суб’єктів 

господарювання характеризується складними умовами ведення бізнесу та зростанням 

конкуренції між підприємствами, що призводить до погіршення їх фінансового стану та 

подальшого банкрутства. Тому однією з головних проблем підприємств є зміцнення їх 

фінансової стійкості, яка визначається розміром і структурою їх капіталу. 

Якщо компанія є фінансово стабільною, вона здатна витримати несподівані зміни на ринку 

умовах і не призвести до банкрутства. Причому чим вище його стійкість, тим більше переваги 

перед іншими підприємствами цього ж сектора економіки в отриманні кредитів і залучення 

інвестицій. Тобто, фінансова стійкість – це динамічне, складне, комплексне та багатоаспектне 

поняття, яке потребує виваженого підходу до визначення напрямів її забезпечення. Під 

забезпеченням фінансової стійкості підприємства слід розуміти розробку комплексу заходів та 

формування фінансово-економічних механізмів їх реалізації.  

Фінансова стійкість формується в процесі операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності підприємства, є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, а тому є основною складовою загальної економічної стійкості підприємства. На 

основі узагальнення наукової літератури нами виділено зовнішні і внутрішні фактори, що 

впливають на фінансову стійкість підприємства (табл.1) 

 

Таблиця 1. Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства 
Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

- галузева приналежність суб’єкта господарювання;  

- структура продукції та величина попиту на неї; 

- розмір оплаченого уставного капіталу;  

- величину і структуру витрат; 

- стан активів і фінансових ресурсів; 

- економічні умови господарювання;  

- законодавчі акти, що регулюють підприємницьку 

діяльність;  

- фаза економічного циклу, в якій знаходиться 

економіка країни;  

- рівень платоспроможного попиту;  

- податкова і кредитна політика держави;  

- рівень політичної стабільності;  

- рівень інфляції 

 

На основі огляду рекомендацій різних науковців можна узагальнити заходи щодо зміцнення 

фінансової стійкості підприємств різних сфер виробництва. До них відносяться ефективне 

управління дебіторською заборгованістю, прискорений оборот капіталу, збільшення прибутків і 

грошових потоків, збільшення частки власного капіталу і зменшення залученого. 

Таким чином, на досягнення фінансової стійкості великий вплив має ефективне управління 

активами підприємства. Кожна компанія повинна стежити за своїми активами. Таким чином, 

зацікавлені сторони знатимуть, які активи доступні для використання для забезпечення 

оптимальної прибутковості. Активи, якими володіє будь-який бізнес, поділяються на дві основні 

категорії: основні та оборотні активи. Основні або необоротні активи — це активи, придбані для 
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довгострокового користування, тоді як оборотні активи — це ті, які можна перетворити на 

готівку протягом короткого проміжку часу. Огляд наукової літератури дозволив виділити 

основні рекомендації щодо управління активами підприємства: 

1. Отримання прибутку, що є основним механізмом збільшення власного капіталу, а 

відповідно, і підвищення фінансової стійкості підприємства. 

2. Отримання фінансової допомоги – це найшвидший та найнадійніший спосіб збільшення 

власного капіталу, тому що в цьому випадку відбувається його збільшення без відповідного 

збільшення частки зобов’язань. Фінансова допомога підприємству може бути надана органами 

державної, обласної чи місцевої влади. 

3. Компанія не частіше одного разу на рік може здійснювати переоцінку основних засобів. 

Результатом дооцінки об’єктів основних засобів є збільшення додаткового капіталу, який є 

частиною власних засобів підприємства.  

4. Емісія акцій, яка здійснюється з метою швидкого залучення засобів і безпосередньо 

впливає на збільшення статутного капіталу.  

Нами виділено наступні причини, з яких компанії повинні турбуватися про управління 

активами, зокрема: 

1. Дозволяє компанії відстежувати стан своїх активів 

Управління активами полегшує компаніям процес відстеження своїх активів, ліквідних чи 

постійних. Власники фірм знатимуть, де розташовані активи, як вони використовуються та чи 

були внесені до них зміни. Отже, відновлення активів може здійснюватися більш ефективно, 

призводячи до збільшення прибутків. 

2. Допомагає гарантувати точність ставок амортизації 

Оскільки активи перевіряються на регулярній основі, процес управління активами гарантує, 

що фінансові звіти їх належним чином відображають. 

3. Допомагає ідентифікувати ризики та керувати ними 

Управління активами охоплює ідентифікацію та управління ризиками, які виникають 

внаслідок використання та володіння певними активами. Це означає, що фірма завжди буде 

готова керувати будь-яким ризиком, який зустрічається в її діяльності 

4. Видаляє примарні активи в інвентарі компанії 

Існують випадки, коли втрачені, пошкоджені або викрадені активи помилково 

реєструються в книгах. За допомогою стратегічного плану управління активами власники 

компаній знатимуть про втрачені активи та ліквідують їх у бухгалтерських книгах. 

Розглядаючи шляхи зниження залученого капіталу підприємства, що призведуть до 

підвищення фінансової стійкості підприємства, необхідно відзначити реструктуризацію 

заборгованості, яка буде зводитися до наступних операцій: 

1. Заміна грошових виплат на акції;  

2. Пролонгація залученого капіталу;  

3. Заміна одного зобов’язання іншим;  

4. Підприємство може домовитися про прощення боргу (що у наші дні практично 

неможливо).  

Отже, ми можемо стверджувати, що всі розглянуті способи управління активами 

підприємства призводять або до збільшення власного капіталу, або до скорочення позикового, а 

відповідно, покращують усі показники фінансової стійкості підприємства 
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ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Широкомасштабне військове вторгнення РФ в Україну спричинило низку загроз та 

викликів, в тому числі фінансового характеру. Переорієнтація пріоритетності витрачання 

державних коштів різних територіальних рівнів у бік сфери національної безпеки та оборони й 

соціальної підтримки населення, призупинення виплат капітального характеру, коштів проектів 

розвитку стали реаліями функціонування країни в умовах війни.  

Військовий стан створив умови затвердження НБУ «Основних засад грошово-кредитної 

політики на період воєнного стану» [1], що розроблені відповідно до Конституції України, Закону 

України “Про Національний банк України”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні», та Закону України “Про валюту і валютні операції” та передбачають 

алгоритми забезпечення надійного та стабільного функціонування банківської і фінансової 

системи країни, а також максимальне забезпечення потреб оборони України, безперебійного 

функціонування системи державних фінансів та об’єктів критичної інфраструктури [2]. 

Основні засади містять: цілі грошово-кредитної політики та монетарний режим; 

інструменти монетарної політики; взаємодія з Урядом та протидія викликам воєнного часу; 

поступове повернення монетарної політики до традиційного формату.  

За оцінками національних та міжнародних експертних інститутів, втрати ВВП України у 2022 році 

внаслідок військової агресії РФ можуть становити від 30% до 50%. В абсолютних цифрах у цінах 2021 

року це відповідатиме 1,6-2,7 трильйонів гривень (56-92 млрд доларів США) «невиробленої» продукції 

упродовж року [3].  

Це принципово важливий документ, який відкриває не тільки нові можливості здійснення 

відповідних заходів НБУ, але і створює умови для формування відповідних умов для повоєнної 

відбудови.  

Рада наголосила, що в умовах війни вкрай важливим є забезпечення надійного та стабільного 

функціонування банківської і фінансової системи країни, а також максимальне забезпечення потреб 

оборони України, безперебійного функціонування системи державних фінансів та об’єктів критичної 

інфраструктури. 

Разом з тим, під час військового стану платники податків підтримують державу, сумлінно їх 

перераховуючи. У січні–липні 2022 р. надходження (сальдо) до зведеного бюджету за платежами, що 

контролюються Державною податковою службою (ДПС), становили 625,4 млрд грн, що на 

102,5 млрд грн, або на 19,6 % більше, ніж у січні–липні 2021 р. Зокрема, до державного бюджету 

надійшло 418,1 млрд грн, що на 79,1 млрд грн, або на 23,3 % більше. До місцевих бюджетів сплачено 

207,3 млрд грн, що на 23,4 млрд грн, або на 12,7 % більше, ніж у січні–липні 2021 р. До того ж, у липні 

2022 р. надходження (сальдо) до зведеного бюджету за платежами, що контролюються ДПС, становили 

99,2 млрд грн, у т. ч. до державного бюджету сплачено 65,7 млрд грн, до місцевих бюджетів – 

33,6 млрд грн. Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(ЄСВ) у січні–липні 2022 р. становили 224,3 млрд грн, що на 30 млрд грн, або 15,4 % більше, ніж у січні–
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липні 2021 р. Надходження ЄСВ у липні 2022 р. становили 34,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн, або на 

17,3 % більше, ніж у липні 2021 р. [4] (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в 2018–2022 рр., млрд грн. [Джерело: складено за даними Державної податкової 

служби України та Міністерства фінансів України; 4] 

 

Згідно з оперативною інформацією Держказначейства, за січень–липень 2022 р. касові 

видатки державного бюджету становили 1218 млрд грн (у т. ч. загального фонду – 

1147,7 млрд грн, або 80,7 % від розпису звітного періоду). Для порівняння: у січні–липні 2021 р. 

касові видатки державного бюджету становили 732,4 млрд грн. 

У липні 2022 р. касові видатки державного бюджету були здійснені в обсязі 182,5 млрд грн 

(у т. ч. загального фонду – у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9 % від розпису липня). Варто зазначити, 

що в липні обсяг касових видатків державного бюджету був значно меншим, ніж у червні п. р. 

(251,3 млрд грн). 

За сім місяців 2022 р. державний бюджет було виконано з дефіцитом у сумі 412 млрд грн 

(дефіцит загального фонду державного бюджету становив 411,3 млрд грн при запланованому 

дефіциті за цей період у сумі 743,4 млрд грн). У липні дефіцит державного бюджету становив 

3,7 млрд грн. (у т. ч. загального фонду – 4,8 млрд грн) [4].  

Наведені дані свідчать про оптимістичність сценарію фінансового забезпечення 

функціонування країни у військовий період у порівнянні з прогнозними/плановими показниками. 

Однак дефіцит фондів бюджету все ж величезний.  

З метою дослідження стану виконання річного плану місцевих бюджетів під час 

військового стану, здійснимо моніторинг виконання річного плану місцевих бюджетів на 

прикладі Волинської області за оперативною інформацією Департаменту фінансів Волинської 

обласної військової адміністрації (5).  

Волинська область не є в зоні окупації та військових дій, бізнес Волині мав змогу 

працювати у військовий час.  

Моніторинг виконання річного плану місцевих бюджетів Волинської області за доходами 

загального фонду (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01 листопада 2022 року 

(оперативна інформація) поданий у таблиці 1. 

https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3
http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-2361/
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Таблиця 1. Моніторинг виконання річного плану місцевих бюджетів Волинської області за доходами загального фонду  

(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01 листопада 2022 року (оперативна інформація), млн.грн. 

Назва адміністративно - 
територіальної одиниці 

Виконання річного плану 
дотацій 

Виконання річного плану 
субвенцій 

Виконання річного плану 
власних доходів 

Виконання річного плану доходів 
разом 

План 
на 

2022 
рік 

Факт 
на 

звітну 
дату 

Виконання 
План 

на 
2022 
рік 

Факт 
на 

звітну 
дату 

Виконання 
План 

на 
2022 
рік 

Факт 
на 

звітну 
дату 

Виконання 
План 

на 
2022 
рік 

Факт 
на 

звітну 
дату 

Виконання 

(%) (+;-) (%) (+;-) (%) (+;-) (%) (+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Обласний бюджет 281,0 243,5 86,7 -37,5 473,3 360,7 76,2 -112,5 1210,3 1077,9 89,1 -132,5 1964,6 1682,1 85,6 -282,5 
Володимир-Волинського 
району 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,6 75,2 -0,5 0,0 0,2 671,2 0,2 2,1 1,8 84,6 -0,3 

Камінь-Каширського 
району 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,5 76,7 -1,4 0,0 0,0 487,7 0,0 5,8 4,5 77,4 -1,3 

Ковельського району 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 4,9 33,7 -9,7 0,1 0,2 136,5 0,0 14,7 5,1 34,5 -9,6 
Луцького району 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,8 76,4 -0,9 0,1 0,5 649,7 0,4 3,8 3,3 88,6 -0,4 

Разом за районними 
бюджетами 

0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 13,7 52,5 -11,9 0,2 0,9 402,8 0,5 26,4 14,7 55,6 -11,4 

Велицька 6,7 5,6 83,3 -1,1 16,6 12,8 76,9 -3,8 9,4 8,7 92,7 -0,7 32,7 27,1 82,8 -5,6 
Голобська 11,6 9,7 83,4 -1,9 29,8 22,9 76,8 -6,9 31,0 23,0 74,0 -8,1 72,5 55,6 76,7 -16,9 
Зимнівська 12,0 10,1 83,6 -2,0 38,7 30,0 77,5 -8,7 31,8 28,4 89,3 -3,4 82,5 68,5 82,9 -14,1 
Устилузька 0,4 0,3 84,1 -0,1 25,8 19,9 77,3 -5,9 36,5 35,1 96,1 -1,4 62,6 55,3 88,3 -7,3 
Люблинецька 8,8 7,3 83,3 -1,5 18,7 14,5 77,5 -4,2 20,6 20,0 97,0 -0,6 48,1 41,8 86,9 -6,3 
Шацька 15,8 13,1 83,3 -2,6 61,6 47,5 77,0 -14,2 82,4 78,9 95,7 -3,5 159,8 139,5 87,3 -20,3 
Заболоттівська 16,7 13,9 83,3 -2,8 35,8 27,5 76,8 -8,3 20,5 18,4 90,0 -2,0 73,0 59,8 82,0 -13,1 
Дубівська 5,7 4,8 83,3 -1,0 37,8 29,2 77,1 -8,7 23,1 21,5 93,4 -1,5 66,6 55,5 83,3 -11,1 
Литовезька 0,6 0,5 83,3 -0,1 11,7 9,1 77,6 -2,6 15,4 13,2 85,9 -2,2 27,7 22,8 82,4 -4,9 
Павлівська 12,7 10,6 83,3 -2,1 37,0 28,3 76,5 -8,7 30,4 21,5 70,5 -9,0 80,1 60,4 75,3 -19,8 
Поворська 6,8 5,7 83,3 -1,1 18,5 14,4 77,8 -4,1 12,3 12,6 102,5 0,3 37,6 32,6 86,9 -4,9 
Поромівська 0,0 0,0 100,0 0,0 20,6 15,9 77,4 -4,7 26,5 28,0 105,5 1,5 47,1 43,9 93,2 -3,2 
Прилісненська 11,8 9,8 83,3 -2,0 46,9 35,9 76,5 -11,0 30,0 28,3 94,4 -1,7 88,6 74,0 83,5 -14,6 
Колодяжненська 12,9 10,8 83,3 -2,2 42,4 32,6 77,0 -9,8 28,7 24,4 85,2 -4,2 84,0 67,8 80,8 -16,1 
Вишнівська 1,5 1,2 83,3 -0,2 38,1 29,3 76,9 -8,8 54,4 44,7 82,3 -9,6 93,9 75,2 80,1 -18,7 
Забродівська 19,4 16,2 83,3 -3,2 47,7 36,9 77,5 -10,7 16,9 15,2 90,0 -1,7 84,0 68,3 81,3 -15,7 
Самарівська 9,7 8,1 83,3 -1,6 27,7 21,4 77,2 -6,3 17,0 19,7 116,0 2,7 54,5 49,3 90,4 -5,2 
Іваничівська 10,2 8,5 83,3 -1,7 30,2 23,3 77,4 -6,8 34,9 31,5 90,3 -3,4 75,3 63,4 84,2 -11,9 
Цуманська 24,5 20,4 83,4 -4,1 81,9 63,3 77,2 -18,7 45,1 35,3 78,3 -9,8 151,5 119,0 78,5 -32,5 
Боратинська 0,0 0,0 100,0 0,0 68,3 52,7 77,2 -15,6 162,9 158,0 97,0 -4,9 231,2 210,7 91,1 -20,5 
Любешівська 42,1 35,1 83,3 -7,0 152,0 117,2 77,1 -34,8 87,7 76,2 86,9 -11,5 281,9 228,5 81,1 -53,4 
Рівненська 5,6 4,7 83,6 -0,9 27,2 21,0 77,3 -6,2 25,6 24,0 93,6 -1,6 58,4 49,7 85,1 -8,7 
Головненська 11,7 9,7 83,3 -1,9 35,2 27,1 76,9 -8,1 16,5 12,7 76,9 -3,8 63,4 49,5 78,1 -13,9 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Любомльська 16,3 13,6 83,4 -2,7 62,4 48,8 78,2 -13,6 85,1 72,8 85,5 -12,3 163,8 135,2 82,5 -28,6 
Колківська 32,9 27,4 83,4 -5,5 93,4 71,8 76,9 -21,6 50,8 42,6 84,0 -8,1 177,1 141,9 80,1 -35,2 
Велимченська 7,5 6,2 83,3 -1,2 17,3 13,4 77,1 -4,0 6,2 5,5 88,1 -0,7 31,0 25,0 80,8 -5,9 
Копачівська 8,0 6,7 83,3 -1,3 23,0 17,9 77,7 -5,1 19,9 15,0 75,4 -4,9 50,9 39,6 77,7 -11,4 
Дубечненська 17,3 14,4 83,3 -2,9 45,8 35,3 77,1 -10,5 19,0 19,3 101,5 0,3 82,1 69,0 84,1 -13,1 
Сереховичівська 6,1 5,1 83,4 -1,0 10,2 7,9 77,5 -2,3 8,2 8,0 97,0 -0,2 24,5 21,0 85,5 -3,5 
Смідинська 7,1 5,9 83,3 -1,2 16,3 12,6 77,4 -3,7 12,8 10,8 84,7 -2,0 36,2 29,3 81,2 -6,8 
Луківська 7,0 5,8 83,3 -1,2 15,2 11,8 77,3 -3,4 22,8 23,5 102,8 0,6 45,0 41,0 91,2 -4,0 
Турійська 16,8 14,0 83,3 -2,8 84,2 65,0 77,2 -19,2 84,0 72,8 86,7 -11,2 185,0 151,8 82,1 -33,2 
Оваднівська 4,7 3,9 83,3 -0,8 23,5 18,2 77,2 -5,4 35,6 32,0 90,1 -3,5 63,8 54,1 84,9 -9,7 
Городищенська 5,0 4,2 83,3 -0,8 31,2 24,1 77,4 -7,1 46,3 33,5 72,5 -12,7 82,4 61,8 75,0 -20,6 
Затурцівська 9,9 8,2 83,3 -1,6 34,3 26,5 77,3 -7,8 29,3 24,0 81,9 -5,3 73,5 58,8 80,0 -14,7 
Торчинська 7,3 6,1 83,3 -1,2 47,4 36,5 77,0 -10,9 55,4 46,2 83,5 -9,1 110,1 88,9 80,7 -21,2 
Ківерцівська 15,1 12,6 83,3 -2,5 96,3 74,3 77,1 -22,0 134,2 162,3 120,9 28,1 245,7 249,2 101,4 3,5 
Підгайцівська 0,5 0,5 100,0 0,0 81,1 62,6 77,2 -18,5 215,0 167,1 77,7 -47,9 296,6 230,1 77,6 -66,4 
Старовижівська 14,0 11,7 83,4 -2,3 47,7 36,9 77,3 -10,8 43,1 37,0 85,9 -6,1 104,8 85,6 81,6 -19,2 
Луцька 0,5 0,5 100,0 0,0 563,7 435,1 77,2 -128,5 2284,1 1952,0 85,5 -332,1 2848,3 2387,6 83,8 -460,6 
Мар’янівська 17,6 14,7 83,3 -2,9 30,9 23,8 77,0 -7,1 24,7 20,6 83,7 -4,0 73,2 59,1 80,8 -14,1 
Доросинівська 10,3 8,5 83,3 -1,7 21,6 16,6 77,2 -4,9 11,9 8,7 72,7 -3,3 43,7 33,9 77,4 -9,9 
Сошичненська 19,0 15,8 83,3 -3,2 46,5 35,8 77,1 -10,6 17,6 17,0 96,8 -0,6 83,0 68,6 82,7 -14,4 
Берестечківська 11,7 9,7 83,4 -1,9 28,8 22,2 77,2 -6,6 30,6 24,7 80,6 -5,9 71,1 56,6 79,7 -14,4 
Волод.-Волинська 0,1 0,1 100,0 0,0 88,8 68,9 77,5 -20,0 538,1 811,3 150,8 273,1 627,0 880,2 140,4 253,2 
Горохівська 14,6 12,2 83,4 -2,4 92,0 71,0 77,1 -21,0 116,3 98,5 84,7 -17,8 222,9 181,7 81,5 -41,2 
Камінь-Каширська 91,7 76,4 83,3 -15,3 254,9 196,4 77,1 -58,5 160,9 144,9 90,1 -16,0 507,5 417,8 82,3 -89,7 
Ковельська 17,4 14,5 83,6 -2,8 199,0 153,6 77,2 -45,4 554,3 495,1 89,3 -59,2 770,7 663,2 86,0 -107,5 
Локачинська 13,0 10,8 83,3 -2,2 48,1 37,3 77,5 -10,8 65,8 55,8 84,8 -10,0 126,9 103,9 81,9 -23,0 
Маневицька 26,2 21,8 83,4 -4,4 122,7 94,4 76,9 -28,3 120,1 104,9 87,3 -15,3 269,0 221,1 82,2 -47,9 
Нововолинська 44,7 37,3 83,4 -7,4 105,7 81,9 77,4 -23,8 272,0 234,0 86,0 -38,0 422,4 353,1 83,6 -69,3 
Олицька 15,9 13,3 83,5 -2,6 42,5 32,8 77,3 -9,7 33,5 26,7 79,8 -6,8 91,9 72,9 79,3 -19,0 
Ратнівська 26,2 21,8 83,3 -4,4 90,0 69,4 77,1 -20,6 89,8 87,3 97,2 -2,5 206,0 178,5 86,7 -27,5 
Рожищенська 26,0 21,7 83,3 -4,3 92,9 71,6 77,1 -21,2 110,0 92,1 83,7 -17,9 228,9 185,4 81,0 -43,5 

Всього за ТГ 757,2 631,4 83,4 -125,8 3507,4 2707,0 77,2 -800,4 6157,1 5725,4 93,0 -431,6 10421,7 9063,9 87,0 -1357,8 

Всього в області 1038,2 874,9 84,3 -163,3 4006,9 3081,5 76,9 -925,4 7367,6 6804,2 92,4 -563,4 12412,7 10760,7 86,7 -1652,1 
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Як засвідчують дані, обласний бюджет Волині за десять місяців 2022 року (до 1.11.22 р.) 

не виконав план надходжень ні за дотаціями (невиконання 37,5 млн.грн.), ні за субвенціями 

(невиконання 112,5 млн.грн.), ні за власними доходами (невиконання 132,5 млн.грн.), що в 

цілому зумовило невиконання річного плану доходів у 282,5 млн.грн.  

Невиконання районних бюджетів Волині становило 11,4 млн.грн. загалом за усіма 

доходами (з врахуванням трансфертів). Виконання мало місце лише щодо власних доходів (0,5 

млн.грн.), тоді як невиконання за субвенціями у 11,9 млн.грн. дало підсумковий негативний 

результат.  

За територіальними громадами Волинської області, виконання доходів бюджету показує 

також негативну динаміку і недовиконання плану становить 1357,8 млн.грн. (виконання лише 

на 87 %). При цьому недовиконання за власними доходами становить 431,6 млн.грн (7%), 

дотацій - 125,8 млн.грн. (16,6 %), субвенцій- 800,4 млн.грн. (22,8 %). 

В цілому, за усіма бюджетами Волинської області невиконання плану доходів становить 

1652,1 млн.грн. (13,3 %), за дотаціями – 163,3 млн.грн (15,7 %), субвенціями – 925,4 млн.грн. 

(23,1 %), власними доходами - 563,4 млн.грн. (7,6 %).  

Таким чином, робимо висновок, що військовий стан негативно відобразився на 

фінансовому забезпеченні функціонування навіть тилових територій.  

Така ситуація наштовхує на думку про довгострокові проблеми з досягненням порогових 

значень фінансової безпеки в Україні та її регіонах як у воєнний, так і післявоєнний період.  

 
1. Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану. Елоектронний ресурс. Режим доступу: 
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stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3 

4. Моніторинг виконання місцевих бюджетів області за доходами станом на 01.11.2022. Електронний ресурс. Режим 
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ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Бюджет є центральним політичним документом уряду, який показує, як він буде 

розставляти пріоритети та досягати своїх цілей, річних і багаторічних завдань. Окрім 

фінансування нових та існуючих програм, бюджет є основним інструментом реалізації 

фіскальної політики, а отже, впливу на економіку в цілому. Поряд з іншими інструментами 

державної політики – такими як закони, регулювання та спільні дії з іншими суб’єктами 

суспільства – бюджет має на меті втілення планів у реальність [1].  

Зовнішні зацікавлені сторони також дивляться на якість бюджетного документа та 

бюджетного процесу, оцінюючи надійність і стійкість держави. Процес формування бюджету, 

як правило, здійснюється під керівництвом Казначейства/Міністерства фінансів (центральний 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-zasadi-groshovo-kreditnoyi-politiki-na-period-voyennogo-stanu
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG-ml_2022.pdf?v=4
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/22/686099/
https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3
https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-3
http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-2361/
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бюджетний орган) [2] і об’єднує внески міністрів, парламентарів, державних службовців та 

інших довірених радників, організацій громадянського суспільства та правозахисних груп та 

все частіше від самих громадян. Ефективний бюджетний процес – це той, який бере ці внески, 

зважує та розглядає їх і перетворює їх у набір пропозицій щодо дій для покращення 

суспільства. Надійна бюджетна система – це система, яка породжує довіру громадян; що уряд, 

у широкому сенсі, прислухається до їх занепокоєнь, має план досягнення потрібних цілей і 

використовуватиме наявні ресурси ефективно, результативно та стабільно. 

Бюджети повинні управлятися в чітких, надійних і передбачуваних межах фіскальної політики. 

Надійна фіскальна політика – це така політика, яка дозволяє уникнути накопичення великих, 

неприйнятних боргів і яка використовує сприятливі економічні часи для підвищення стійкості та 

захисту від більш важких часів. Цю мету слід підтримувати всупереч низці тисків, які можуть 

перешкодити урядам здійснювати антициклічну або циклічно нейтральну політику, а також обережно 

використовувати надані ресурси. Як мінімум, уряди повинні взяти на себе заявлені зобов'язання 

проводити надійну та стійку фіскальну політику. Довіру до цього зобов’язання можна підвищити за 

допомогою чітких і перевірених фіскальних правил або цілей політики, які полегшують людям 

розуміння та передбачення курсу фіскальної політики уряду протягом економічного циклу. Загальні 

планові показники бюджету на кожен рік повинні забезпечувати послідовність усіх елементів доходів, 

видатків і більш широкої економічної політики та управління ними відповідно до наявних ресурсів. 

Бюджети мають бути тісно узгоджені із середньостроковими стратегічними 

пріоритетами уряду [2]. Процес бюджетування повинен організовувати та структурувати 

бюджетні асигнування таким чином, щоб це відповідало національним цілям. План видатків є 

важливим інструментом у встановленні основи для річного бюджету. Щоб бути ефективним, 

план повинен бути повністю узгоджений з бюджетними обмеженнями, погодженими урядом; 

має ґрунтуватися на реалістичних прогнозах базових витрат; має показати відповідність цілей 

витрат і результатів щодо національних стратегічних планів. Уряд може переглянути або 

змінити свої пріоритети з урахуванням розвитку економіки чи суспільства. Регулярний процес 

перегляду існуючої політики витрат, включно з податковими витратами, може зіграти корисну 

роль у забезпеченні того, щоб бюджетні очікування керувалися відповідно до 

загальнодержавних подій. 

Бюджетні документи та дані мають бути відкритими, прозорими та доступними. 

Бюджетні звіти об’єднують усі фінансові надходження та відтоки уряду. Усі бюджетні звіти 

мають публікуватися в повному обсязі, оперативно та регулярно, у доступний для громадян 

спосіб. «Доступність» також вимагає, щоб детальна бюджетна інформація була зрозуміла 

громадянам. Уся така інформація повинна бути представлена в чіткій формі, а вплив 

бюджетних заходів – будь то податки чи витрати – повинен бути пояснений. «Громадський 

бюджет» або резюме бюджету в стандартному та зручному форматі є одним із способів 

досягнення цього. 

Світовий досвід показує, що динамічний розвиток держав, регіонів та громад у 

довгостроковій перспективі неможливо забезпечити без створення дієвої системи 

ефективного управління бюджетом. Бюджет показує як розподіляються ресурси для надання 

державних послуг. Більше того, бюджет є контрактом між громадянами та державою, який 

показує, як збираються та розподіляються ресурси для надання державних послуг. Такий 

документ має бути чітким, прозорим, якщо він хоче викликати довіру та служити основою 

підзвітності. Уряди повинні взяти на себе заявлені зобов'язання проводити надійну та стійку 

фіскальну політику. 

  
1. OECD iLibrary. Журнал про бюджетування. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/independent-fiscal-

institutions-developing-good-practices_budget-11-5kg3pdgcpn42. 

2. Управління державними фінансами та його формування. Марко Канджано. URL: 

https://www.imf.org/external/np/exr/bforums/2013/pfm/pdf/excerpt.pdf.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Реформа децентралізації має важливе значення для розвитку місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування – право та здатність територіальних громад вирішувати питання 

місцевого значення [8]. На практиці ця здатність тривалий час була відсутня. Система 

місцевого самоврядування сформувалася лише у 1997 році разом із прийняттям відповідного 

Закону. У той же час, у країнах Європи практика місцевого самоврядування та децентралізації 

влади вже нараховувала багато десятків років. Через це посадовці місцевих органів публічної 

влади недостатньо усвідомили, яким важливим інструментом вирішення питань місцевого 

значення вони володіють. Місцеве самоврядування – найближчий до людей рівень влади, де 

найкраще розуміються реальні проблеми територіальних громад та потреби їх мешканців. В 

сучасних умовах людей мало цікавлять політичні гасла. Більш важливим для населення є 

належна робота освітніх та медичних закладів, комунальних служб, задовільний стан доріг, 

освітлення, інших об’єктів соціальної інфраструктури. Виходячи з цього, сільські, селищні, 

міські територіальні громади мають бути наділені реальними можливостями для виконання 

повноважень задля розвитку громад.  

До 2015 року в Україні не було організаційної, фінансової, правової складових місцевого 

самоврядування, а рівень розвитку територіальних громад був низьким. Тому важливим 

рішенням було запровадження в Україні реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади. Децентралізація – процес передачі повноважень і фінансових ресурсів 

від органів державної влади органам місцевого самоврядування [10]. Реформа децентралізації 

вирішує три ключові проблеми: усуває надмірну централізацію влади та наділяє органи 

місцевого самоврядування додатковими повноваженнями і ресурсами; вирішує проблему 

матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад, зокрема, обмеженості 

місцевих бюджетів та зношеності інфраструктури; усуває надмірну подрібненість 

адміністративно-територіальних одиниць шляхом об’єднання громад та районів [4].  

Об’єднання громад – центральна складова реформи. Об’єднуючись, громади 

акумулюють кадрові та фінансові ресурси та одержують ширші повноваження, що 

виконуватимуть на благо мешканців. Варто зазначити, що так само центральною складовою 

реформи є бюджетна децентралізація. Під бюджетною децентралізацією розглядається 

передача  повноважень щодо управління бюджетними доходами та видатками з метою 

збільшення ефективності реалізації даних повноважень та ретельнішого управління 

бюджетними коштами громад [3, с. 44]. Загалом, якщо головною ресурсною складовою 

функціонування місцевого самоврядування є комунальне майно, його фінансовою основою – 

місцеві бюджети. Місцеві бюджети – це фінансові ресурси, сформовані для виконання 

повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення потреб територіальних 

громад. 

У рамках бюджетної децентралізації бюджетним законодавством передбачено 

перерозподіл загальнонаціональних податків і збільшення їх частки у місцевих бюджетах [10]. 

Розглянемо переваги та результати об’єднання територіальних громад.  

1. Частина податків не йде централізовано до державного бюджету, а залишається на 

місцях для потреб місцевого розвитку (60% податку на доходи фізичних осіб, 100% податку 

на прибуток підприємств комунальної власності, 10% податку на прибуток підприємств, 

єдиний податок, транспортний податок, податок на землю і нерухомість, 5 % акцизного 

податку, інші податки, збори та платежі).  
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2. Держава здійснює фінансову підтримку об’єднаних громад шляхом субвенцій на 

формування відповідної інфраструктури, на освіту та медицину [4].  

3. Відбувається зменшення бюджетних витрат на утримання адміністративного апарату, 

адже замість кількох місцевих рад утримується одна. Теж саме наразі стосується і об’єднаних 

районів (районних рад). 

Якщо говорити більш предметно, то у порівнянні з 2014 роком у  2022 році частка 

місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету (без урахування трансфертів) зросла з 0,7 до 

25% [2, с. 119]. До прикладу, за 8 місяців 2022 року ПДФО у структурі місцевих бюджетів 

становив 163,8 млрд. грн, податок на прибуток підприємств – понад 10 млрд. грн., єдиний 

податок – 30,9 млрд. грн., податок на нерухоме майно – 23 млрд. грн, роздрібний акциз – 

близько 6 млрд. грн., субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам – 77,3 

млрд. грн [1]. Як бачимо, лише за умов запровадження реформи було можливо досягти таких 

фінансових показників місцевих бюджетів. 

Впровадження в Україні бюджетної децентралізації та реформування системи 

міжбюджетних відносин дозволило досягти таких результатів як: впровадження нових 

ефективних та  прогресивних підходів до управління бюджетними ресурсами держави; 

зростання рівня ресурсної спроможності місцевих бюджетів понад у 3 рази; підвищення 

мотивації територіальних громад та відповідних органів місцевого самоврядування щодо 

подальшого нарощування місцевих фінансових ресурсів; забезпечення на практиці принципу 

субсидіарного розподілу повноважень, відповідальності та фінансових ресурсів; заміна 

системи міжбюджетного вирівнювання з вертикальної на горизонтальну; зростання 

спроможності територіальних громад щодо більш якісного надання адміністративних послуг 

населенню внаслідок зростання видаткових бюджетних можливостей місцевого 

самоврядування [6]. Таким чином, наразі на законодавчому рівні забезпечено врегулювання 

питання повної бюджетної самостійності та фінансової незалежності місцевих бюджетів, що 

відповідає основним завданням Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні.  

Разом з тим, враховуючи сучасне динамічне середовище, реформа децентралізації 

державної влади в Україні, у тому числі й бюджетна, повинні продовжуватися. Зокрема, 

подальші кроки щодо впровадження бюджетної децентралізації у контексті підвищення 

ресурсного потенціалу місцевих бюджетів, доцільно здійснити за такими напрямками. По-

перше, необхідно активізувати передачу фінансових ресурсів на місця. Для цього варто не 

лише формально передати кошти на місцевий рівень, але й одночасно здійснити розширення 

делегованих повноважень місцевого самоврядування. По-друге, потрібно узгодити модель 

міжбюджетних відносин та адміністративно-територіального устрою. У цьому контексті, 

важливим подальшим етапом децентралізації є не лише укрупнення районів, але й ліквідація 

окремих районних рад. Новостворені громади фактично покривають повну територію 

колишніх районів, що спричиняє дублювання функцій та значні витрати на утримання 

управлінського апарату. З цих міркувань наступним завданням реформи є ліквідація районних 

рад та передача їх повноважень органам місцевого самоврядування (громадам). По-третє, 

необхідно здійснити ряд організаційно-правових заходів щодо удосконалення розподілу 

видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування. По-четверте, беручи до 

уваги значні ризики корупційних проявів та конфлікту інтересів у площині прозорого 

використання коштів місцевих бюджетів, значної актуальності набуває питання впровадження 

реальних механізмів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як зі сторони  

держави, так і зі сторони громадськості та організацій громадянського суспільства [2, с. 119] 

У контексті проведення реформи децентралізації, такий контроль доцільно здійснити за 

рахунок створення на базі районів та областей префектів, як представницьких  інституцій 

держави, що здійснюють державний нагляд за законністю рішень органів місцевого 

самоврядування.  

Разом з тим, необхідно зазначити, що підвищення ресурсного забезпечення місцевих 
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бюджетів – це не лише безпосереднє завдання держави та реформування її відповідних 

політик. Ці зусилля мають бути двосторонніми і активну участь у них мають брати й самі 

органи місцевого самоврядування. На сьогоднішній день існує чотири законодавчо визначені 

можливості фінансування розвитку територіальних громад: бюджетне фінансування, 

комунальні кредити, інвестиційні ресурси, грантові кошти у рамках міжнародної технічної 

допомоги. В сучасних умовах, органи місцевого самоврядування не можуть розраховувати 

лише на перші два джерела, оскільки вони по своїй суті є пасивними, а комунальний кредит – 

досить небезпечний для громади і не достатньо законодавчо унормований. Більш 

прогресивний шлях – це активна участь у діяльності щодо залучення інвестицій на власну 

територію, розвиток проектів державно-приватного партнерства. Інша можливість – це участь 

у залученні позабюджетних коштів для розвитку територій у рамках участі у міжнародних 

грантових програмах з надання міжнародної технічної допомоги. Як показує досвід успішних 

країн Європи, розвиток позабюджетного фінансування потреб громади здатне на 30% 

зекономити місцевий бюджет та зосередити його ресурси на важливі потреби відповідних 

територіальних громад.  
 

1. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 8 місяців 2022 року. Децентралізація влади: веб-сайт. URL: 

https://decentralization.gov.ua/news/15570. 

2. Баранов С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні. Підприємництво, господарство і 

право. 2020. №3. С. 119. 

3. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.  

4. Ганущак Ю. Реформа децентралізації приречена на успіх. Децентралізація влади: веб-сайт. URL: 

http://decentralization.gov.ua/news/5422. 

5. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-рп. Офіційний вісник України. 2014. № 30. Ст. 831.  

6. Місцеві бюджети. Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/local-budgets. 

7. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лютого 2015 року 

№ 157-VIII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.  

8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР/ Офіційний сайт 

Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.  

9. Сас О. Що таке децентралізація: простими словами про реформу. Децентралізація влади: веб-сайт. URL: 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1862. 

10. Сімнадцять питань про реформу. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/questions. 

11. Ткачук А. Децентралізація влади в Україні: теорія та практика. Prometheus. 

URL:https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+DC101+2017_T4/about. 

 

 

 

Воробей С.І. 

аспірантка кафедри Міжнародних економічних відносин 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  м. Харків, Україна 

 

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ    

 

Економіка України зазнає значних втрат внаслідок військової агресії з боку росії через 

зупинку бізнесів, скорочення виробництва, руйнування інфраструктури, ускладнення 

експорту, зменшення споживання тощо. Оподаткування та інші фіскальні стимули є 

ключовими інструментами політики для залучення інвесторів для повоєнного відновлення 

економіки, адже через  інвестиції та здійснення економічної діяльності  інвестори роблять 

фіскальні внески.  

Роль та значення фіскального регулювання задля залучення інвестицій виступає 

предметом активних дискусій в світі протягом останнього десятиліть. У 2013 році Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і країни G20 прийняли План дій для 

боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон (Base erosion 
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and Profit Shifting, BEPS) (далі – План дій BEPS) [1]. Він передбачає 15 заходів боротьби зі 

схемами ухиляння від оподаткування. Головна мета проекту полягає у протидії практикам 

ухилення від сплати податків міжнародних груп компаній (далі – МГК) та посиленню 

справедливості  міжнародної податкової системи, зокрема для країн з транзитивною 

економікою. На сьогоднішній день 141 юрисдикція, включаючи багато країн, що 

розвиваються, приєдналися до ініціативи під керівництвом ОЕСР.  

Україна із січня 2017 року долучилась до Програми розширеного співробітництва в 

рамках ОЕСР та взяла на себе зобов'язання імплементувати Мінімальний стандарт Плану дій 

BEPS [2]. Національна податкова система за своїм складом подібна до податкових систем 

розвинених країн. Разом з тим, визнання Україною загальноприйнятих стандартів боротьби з 

агресивним податковим плануванням потребувало значної адаптації правового поля. Така 

адаптація була проведена через наближення національного законодавства до положень 

міжнародних документів з податкових питань для створення належних умов їх імплементації. 

До національного законодавства внесено норми, якими реалізується План дій BEPS, та 

сформовано відповідне нормативно-правове забезпечення.  

Наразі центральним напрямком проекту BEPS виступають питання оподаткування в 

умовах цифрової економіки. Розробку новітніх цифрових технологій здійснюють розвинуті 

країни і найбільш впливові економіки. Країни, які залежать від імпорту технологій, вимушені 

залишатися на периферії розвинутого світу. Це створює ризики збільшення цифрових розривів 

та дедалі більшого відставання країн з транспарентною економікою, зокрема України. 

Задля встановлення зв’язку між місцем, де здійснюється економічна діяльність і місцем 

оподаткування прибутку, учасники BEPS досягли домовленості працювати над відповідним 

підходом. Такою ініціативою виступила опублікована ОЕСР Заява про двокомпонентне подолання 

податкових викликів, що виникають внаслідок діджиталізації економіки (Statement on a Two-Pillar 

Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy) (2021) (далі – 

Заява). Заява містить  опис основних тез кроків для її впровадження. Документ складається з двох 

блоків (Pillar 1 та Pillar 2) та оновлює основні принципи міжнародної системи оподаткування [3]. За 

двокомпонентного підходу відбувається відхід від класичного принципу оподаткування, за яким 

висувається вимога фізичної присутності МГК в країні, та надання можливості відносити частину 

прибутку до тих країн, де розташовані ринки (клієнти/користувачі).  

Оновлений план ОЕСР щодо реформування правил міжнародного оподаткування був 

представлений у Вашингтоні на зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків 

країн Великої двадцятки, а потім на зустрічі лідерів країн Великої двадцятки у Римі в кінці 

жовтня 2021 р. Даний план ОЕСР підтримали 137 юрисдикцій (серед яких і Україна) учасників 

Inclusive Framework on BEPS, на які припадає понад 90 відсотків світового ВВП. ОЕСР 

оприлюднено перелік країн-членів Програми розширеного співробітництва з питань протидії 

BEPS, які приєдналась до масштабного плану реформування міжнародної системи 

оподаткування для великого бізнесу, який міститься в ініціативі. 

Заходи з блоку Pillar 1 включають уніфіковані правила міжнародного оподаткування 

прибутку МГК. Вони передбачають новий підхід до розподілу прав держав на оподаткування 

прибутку найбільших міжнародних бізнес-груп (з консолідованою річною виручкою понад 20 

мільярдів євро та прибутковістю понад 10 відсотків). Передбачається, що у результаті 

імплементації ініціативи уряди держав-ринків збуту отримають право на оподаткування 

прибутку міжнародної групи компаній, яка продає товари чи послуги у цій державі, незалежно 

від наявності у групи бізнес-одиниці в країні. Відтак, іноземний бізнес може підлягати 

оподаткуванню незалежно від наявності класичного постійного представництва.  

Технічні деталі даного механізму станом на серпень 2022 року докладно представлені у 

документі Progress Report on Amount A of Pillar 1, в якому узагальнено і містяться різні 

складові елементи, що подані у вигляді типових правил [4]. Світова спільнота активно 

дискутує з питань загроз та можливостей впровадження Pillar 1, водночас цільова група ОЕСР 

з цифрової економіки продовжує роботу над документом, який її реалізовуватиме.  
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Україна як член Програми розширеного співробітництва з питань протидії BEPS підтримала 

масштабний план реформування міжнародної системи оподаткування з метою узгодження підходів 

до оподаткування великих підприємств та виступила підписантом Inclusive Framework [5]. Виходячи 

із стратегічної спрямованості до ЄС та розпочатого в літку 2022 року процесу вступу до ОЕСР, 

припустимим є прийняття політичного рішення імплементувати ініціативу ОЕСР щодо подолання 

податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки. Тим більше, що як 

очікується, країни, які розвиваються, отримають дохід від перерозподілу на користь ринкових 

юрисдикцій, зокрема в рамках Pillar 1 це понад 125 млрд. доларів США.  
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 

 

 Постановка проблеми. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 

є фундаментальним інструментом митного адміністрування, який сприяє дотриманню 

митного законодавства, забезпечуючи невідворотність негативних фінансових та 

організаційних наслідків для фізичних осіб та підприємств, які вчинили порушення митних 

правил. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил виражається 

передусім у накладенні на правопорушників передбачених митним законодавством 

адміністративних стягнень, серед яких слід назвати такі: попередження – офіційне 

застереження правопорушника від вчинення порушень митних правил у майбутньому, що 

виноситься у формі постанови про накладення адміністративного стягнення; штраф – 

покладення на правопорушника обов’язку сплатити до державного бюджету грошові кошти у 

сумі, яка визначається митним законодавством залежно від виду та характеру вчиненого 

правопорушення; конфіскація – примусове безоплатне вилучення за рішенням суду на користь 

держави безпосередніх предметів порушення митних правил та у встановлених законом 

випадках товарів та транспортних засобів, з використанням яких вчинялось митне 

правопорушення (ст. ст. 461–465 МК України) [1].  

Теоретичним та практичним питанням адміністративної відповідальності та окремим її 

видам в юридичній літературі приділялась належна увага, зокрема дослідженням 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил займались вчені: В.Т. 

Комзюк, В.Я. Настюк, А.І. Педешко, та інші. Але сьогодні існує багато аспектів, висвітлених 

у науковій літературі [7]. 

Метою роботи є поглиблення теоретико-методологічних засад державного регулювання 

щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.  

Дocлiджуючи пpaвoву пpиpoду aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi, пpoфecop В. К. 

Кoлпaкoв вкaзує, щo цe пpимуcoвe, з дoдepжaнням вcтaнoвлeнoї пpoцeдуpи, зacтocувaння 

пpaвoмoчним cуб’єктoм пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм зa вчинeння aдмiнicтpaтивнoгo 

https://mof.gov.ua/uploads/redactor/files/2017_Roadmap_BEPS_UKRAINE_ua.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021-russian-version.pdf
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https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-the-administration-and-tax-certaint-aspects-of-amount-a-of-pillar-one-two-pillar-solution-to-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-progress-report-on-the-administration-and-tax-certainty-aspects-of-amount-a-of-pillar-one.htm
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пpocтупку зaхoдiв впливу, відповідальності, які викoнaв пpaвoпopушник [2].  

Aдмiнicтpaтивнa вiдпoвiдaльнicть – цe piзнoвид юpидичнoї вiдпoвiдaльнocтi, щo являє 

coбoю cукупнicть aдмiнicтpaтивних пpaвoвiднocин, якi виникaють у зв’язку iз зacтocувaнням 

упoвнoвaжeними opгaнaми (пocaдoвими ocoбaми) дo ociб, якi вчинили aдмiнicтpaтивний 

пpocтупoк, пepeдбaчeних нopмaми aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa ocoбливих caнкцiй – 

aдмiнicтpaтивних cтягнeнь [3]. 

Дocлiджуючи ocoбливocтi вiдпoвiдaльнocтi в митнiй cфepi, В. В. Чeнцoв зaзнaчaє, щo 

aдмiнicтpaтивнa вiдпoвiдaльнicть зa пopушeння митних пpaвил – цe гaлузeвий вид 

aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi, cпeцифiчнa фopмa нeгaтивнoгo peaгувaння з бoку дepжaви 

в ocoбi кoмпeтeнтних органів, митних тa cудoвих, нa пeвну кaтeгopiю пpoтипpaвних пpoявiв 

пopушeнь митних пpaвил, згiднo з якoю ocoби, щo вчинили цi пpaвoпopушeння, пoвиннi 

вiдпoвiдaти зa cвoї нeпpaвoмipнi дiї й кapaтиcя зa цe aдмiнicтpaтивними cтягнeннями [6]. 

Основним завданням митних органів кожної держави є забезпечення дотримання 

митного законодавства, надходження до державного бюджету мита та інших митних платежів, 

запобігати ввезення в країну заборонених і небезпечних товарів, а також приймати міри щодо 

захисту вітчизняного товаровиробника [1]. 

Порушення митних правил поділяються за критеріями в залежності від суспільної 

небезпеки, яка виражається у наявності або відсутності тяжких наслідків які настали через 

діяння, розмірі майнової шкоди, часі та способі вчинення правопорушення [3]. 

Відповідно до статті 458 Митного кодексу України порушення митних правил є 

адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з 

необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений МКУ та іншими актами 

законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення 

митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи, і за які 

МКУ передбачена адміністративна відповідальність [1]. 

Необхідно зазначити, що адміністративні стягнення поділяються на основні та додаткові. 

Наприклад, як основні адміністративні стягнення можуть бути застосовані попередження та 

штраф. А конфіскація товарів, про які йшла мова вище, може бути і як основним так і 

додатковим адміністративним стягненням. При цьому варто зауважити, що у відповідності до 

МКУ [4] за одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або 

основне і додаткове адміністративні стягнення. Митні експерти [9] класифікують митні 

порушення, зазначені у МКУ, за певними критеріями (табл. 1). 

Як елемент митнo-прaвoвoї нoрми, aдмiнiстрaтивнa вiдпoвiдaльнiсть є кaрaльнoю 

сaнкцiєю [3]. 

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил має свої ознаки [8]: 

– адміністративно-карані порушення митних правил, на відміну від інших 

адміністративних правопорушень, передбачені лише МКУ; 

– має більш конкретні цілі – вона спрямована на відносини у сфері митної справи 

України, охорону митних правил, а також виховання поваги до цих правил і правовідносин, 

що регулюютьсяними у сфері митної справи України з боку всіх учасників митних відносин; 

– може наставати тоді, коли правопорушник виявлений на території іншої держави і, при 

наявності державних угод чи договорів між митними органами суміжних держав, про 

сумісний контроль; 

– внаслідок аварії або дії непереборної сили відповідальність не настає за вчинення лише 

деяких правопорушень, передбачених МКУ, якщо такі факти підтверджуються відповідними 

документами; 

– суб’єктами застосування адміністративної відповідальності виступає система митних 

органів, серед яких повноваження по накладанню стягнень чітко розмежовані, та суди; 

– за порушення митних правил застосовується лише три види адміністративних стягнень 
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– попередження, штраф, конфіскація; 

– предмети порушення митних правил підлягають конфіскації незалежно від часу 

вчинення або виявлення такого порушення. 

Розглянемо види стягнень, що накладаються на осіб, що вчинили порушення митних 

правил.  

 

Таблиця 1. Класифікація митних порушень за МКУ [4] 
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об’єкта 

 

порушення, що посягають на встановлений порядок переміщення товарів 

і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України (ст. 473, 477, 482, 483) 

порушення, що посягають на встановлений порядок здійснення митного 

контролю та оформлення (ст. 471, 474, 475, 470, 472)  

порушення, що посягають на встановлений порядок здійснення операцій 

з товарами, що перебувають під митним контролем (ст. 469, 477, 480)  

порушення, що посягають на встановлений порядок оподаткування та 

надання митних пільг (ст. 481, 484, 485)  

форми вчинення 

протиправного 

діяння 

правопорушення, що вчиняються шляхом здійснення дій (ст. 468, 485, 

474, 482, 478, 483)  

правопорушення, що вчиняються шляхом утримання від виконання тих 

чи інших дій (ст. 470, 472, 475)  

суб’єктів 

вчинення 

порушень 

митних правил 

 

порушення, суб’єктами яких можуть бути будь-які фізичні особи, які на 

момент вчинення ПМП досягли 16 – річного віку (ст. 471, 473) 

порушення, суб’єктами яких можуть бути тільки посадові особи 

підприємств (ст. 475, 478) 

характера 

шкідливих 

наслідків 

вчиненого 

діяння 

порушення, наслідки яких мають матеріальний характер (ст. 472,481, 

482,483, 484, 485)  

порушення, наслідки яких мають нематеріальний характер (ст. 468, 470)  

тривалості 

протиправної 

поведінки (дій 

або 

бездіяльності) у 

часі 

триваючі порушення митних правил (ст. 469, 477- 485) 

не триваючі (разові) порушення митних правил (ст. 468, 471-476) 

 

 

Серед розглянутих вище видів стягнення - попередження та штраф застосовуються 

тільки як основний вид стягнення, а конфіскація може застосовуватись, як основний та 

додатковий. Отже, якщо конфіскація буде додатковим видом стягнення, а штраф основним, і 

якщо штраф не буде застосовано протягом двох місяців з дня вчинення порушення митних 

правил, а при триваючому правопорушенні, протягом двох місяців з дня його виявлення чи 

одного місяця з дня прийняття рішення про закриття кримінальної справи, якщо у діянні є 

склад адміністративного правопорушення, то конфіскацію, як додатковий вид стягнення у 

даному випадку також не можливо застосувати [9]. 

Таким чином, накладення адміністративних стягнень сприяє підвищенню рівня 

правосвідомості суб’єктів господарювання, учасників митних правовідносин, виховує 

негативне відношення до порушників митних правил, і інших законів взагалі, має 

профілактичний ефект та запобігає порушенням митних правил [7]. 

Проведений аналіз особливостей застосування адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил дозволяє зробити висновок, що окремі правові норми потребують 

подальшого удосконалення. Законодавчі норми стосовно регламентації митних правил 

особливо потребують змін та доповнення, через те, що виникають нові суспільні відносини у 
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митній сфері, які тепер започатковуються на принципах демократії, правової держави та 

гуманізму. Актуальним вважається питання неврегульованості нормами МКУ 

адміністративної відповідальності за митні правопорушення, адже така відповідальність 

регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Висновок. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил виступає 

одним з дієвих засобів забезпечення митної справи і митної політики України, укріплення 

законності, посилення охорони прав і свобод громадян. Накладення адміністративних 

стягнень надає значний профілактичний вплив не тільки на порушників митних правил, але й 

на інших осіб, підвищує рівень їх правосвідомості, виховує негативне відношення до 

порушників законів. Аналіз законодавства, яке регулює адміністративну відповідальність за 

порушення митних правил, а також дослідження практики його реалізації показують 

недосконалість окремих правових норм; діяльність адміністративно-юрисдикційних, в тому 

числі і митних органів, потребує свого подальшого удосконалення. Нові суспільні відносини, 

які складаються в Україні, започатковані на принципах гуманізму, демократії і побудові 

правової держави, нагально потребують змін і доповнень як в матеріальні, так і в 

адміністративно-процесуальні норми чинного законодавства. 
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ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У 

БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

 

В умовах сучасної глобалізації економіки світова та національна банківські системи 

неодноразово переживали кризові явища, які призводили до дисбалансу фінансового сектору 

будь-якої країни. Забезпечення стабільної роботи банківської системи та збереження швидких 

темпів розвитку є першочерговими завданнями країни. Банківський сектор характеризується 

значно більшим набором ризиків порівняно з іншими господарюючими суб’єктами. 

Банкам притаманний високий ступінь залежності від напрямів, які обираються у 

внутрішньому та зовнішньому економічному просторі. Особливості банківської діяльності 

визначаються чинниками, які продовжують діяти на кризу, а причини, що призводять до 
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загострення конфліктів, мають часові рамки. Загалом під кризою розуміють загострення 

внутрішніх протиріч усередині банку (або банківської системи), що призводить до погіршення 

життєдіяльності банківської установи, що створює загрозу її стабільності та надійності [1, с. 

157]. Тільки ефективні інструменти державного антикризового управління банківською 

системою є основою для функціонування сталої економіки. 

Регулювання державними органами управління та удосконалення загальної системи 

антикризового управління є ключовими чинниками при вирішенні вказаних проблем в 

банківському секторі країни. Таким чином, наразі актуальними є визначення причин 

виникнення криз у банківських системах та дослідження взаємозв’язку держави та банків в 

системі антикризового управління. 

 Даній проблематиці присвячені роботи таких учених: І. Бритченка, В. Бобиля, 

Т. Смовженко, О. Яременка, Т. Леттер, Р. Кирхнера, П. Роуза, Б. Кваснюка, І. Лютого, 

В. Міщенка та інших. Однак, не зважаючи на ґрунтовні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних вчених-економістів, питання щодо системи державного антикризового управління 

банківської системи залишаються дискусійними [с. 49].  

До основних учасників в умовах виникнення банківської кризи можна віднести банки, 

вкладників, державу, кредиторів, які не можуть визначитися з вагою відповідальності за 

нанесений збиток. Оскільки банківська сфера у функціонуванні економіки має особливу роль, 

то держава повинна застосовувати фінансові інструменти щодо вдосконалення банківської 

системи. Категорія антикризового управління встановлює понятійну залежність одного типу 

управління від іншого. Багатогранність економічного та управлінського сприйняття 

зазначеної категорії обґрунтовується подвійною природою будь-якої кризи, яка одночасно 

створює і руйнує, тобто формує передумови для подальшого розвитку. При цьому суб’єкт 

господарювання відмовляється від попередньої стратегії бізнесу.  

Банківська установа є системою, тому що складається із взаємопов’язаних елементів, 

зв’язків та відносин і являє собою їх цілісність, а також може знаходитися в стійкому або 

нестійкому положенні. Всі процеси розвитку системи банку циклічні і не усіма процесами 

можна управляти. Антикризове регулювання держави повинно носити системний характер, 

що дозволить уникнути упередженості та суб’єктивізму. Сучасні банки повинні бути здатними 

самостійно справлятися з кризовою ситуацією та тримати її під контролем. І тільки у разі 

виникнення серйозної загрози держава втручається у діяльність того чи іншого банку або 

банківської системи в цілому [2, с. 50]. 

В основі фінансової кризи банківської галузі лежить вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів, але основним фактором передкризового стану завжди є наявність 

неплатоспроможності. Спочатку стосовно окремих контрагентів, а потім і до суб’єктів 

фінансового ринку.  

Отже, антикризове управління банківською системою передбачає управлінські заходи та 

системи прийняття рішень щодо діагностування, запобігання, розв’язання та подолання 

кризових явищ на всіх рівнях банківської системи та усунення їх причин. Особливу роль в 

антикризовому управлінні банківською системою відіграє держава. Використовувані 

інструменти можна поділити на фінансові, операційні та структурні. Фінансові інструменти 

використовуються для вирішення основних проблем фінансового забезпечення банків. 

Операційні інструменти зосереджуються на управлінні та ефективності банків, тоді як 

структурні інструменти спрямовані на вирішення проблем банківського рівня на основі 

впровадження принципів конкуренції та надійності. 

Використання фінансових інструментів характерно для системної кризи, коли 

виникають проблеми з ліквідністю банківської системи. При цьому дії центрального банку 

направлені на покращення якості банківських активів, урегулювання зобов’язань, пряме 

покращення капіталу. Тобто, визначаються заходи, які спрямовані на покращення балансу 

банку, відновлення його платоспроможності.  
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До основних фінансових інструментів, які застосовує Національний банк України для 

антикризового управління банківською системою можна віднести: попит та пропозицію 

грошей; збільшення та зменшення банківських резервів у центральному банку; процентну 

політику; капіталотворчу діяльність центрального банку.  

Попит на гроші для здійснення операцій зумовлюється не тільки задоволенням поточних 

потреб споживчого характеру, а й необхідністю здійснення ділових операцій, що дає змогу 

отримати певний дохід. Попит на гроші формується також залежно від цін на акції й облігації 

та відповідно до їх зміни. Пропозиція грошей контролюється державою через центральний 

банк з допомогою таких інструментів монетарної політики, як облікова ставка та операції на 

відкритому ринку. Зокрема, в період криз центральний банк підвищує облікову ставку, а в 

періоди стабільної економічної ситуації в країні – поступово знижує облікову ставку [5, c. 47]. 

 Грошова база в Україні у березні 2022 року впала на 7,3% після стрибка на 14,1% у 

лютому. Наразі вона становить 733 мільярди гривень. Кошти в обігу поза банками (агрегат 

M0) за березень 2022 року збільшилися на 0,2% – до 635,9 млрд. грн. після зростання на 8,8% 

у лютому. Грошова маса (агрегат M3) у березні 2022 року збільшилася на 2,6% – до  

2,83 трлн. грн. після зниження на 0,8% у лютому. У 2021 році грошова маса в Україні 

збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%. 

Депозити за березень 2022 року зросли на 3,6% після спаду на 4,6% у лютому, це сталося 

за рахунок стрибка гривневих депозитів відразу на 7,5% – до 987,4 млрд. грн. Депозити у 

валюті, скоротившись на 5,4% у лютому, у березні зменшилися ще на 3,9% – до 457,9 млрд. 

грн. Банки наростили вкладення в депозитні сертифікати з 67,6 млрд. грн. до 141,8 млрд. грн. 

і готівку в касах – з 31,6 млрд. грн. до 49,1 млрд. грн. Обсяг кредитів у березні зменшився на 

0,3% – до 1,31 трлн. грн. [3]. 

Слід зазначити, що використання фінансових інструментів в умовах системної кризи 

несе в собі додаткові ризики. Досвід багатьох країн свідчить, що штучне продовження 

існування слабких і недостатньо регульованих банків посилює потенційні майбутні проблеми 

та втрати. У період системної кризи часто важко визначити неліквідні та неплатоспроможні 

банки. Відповідно проведеному МВФ дослідженню, оптимальна політика центрального банку 

має зводитися до надання коштів при погіршенні макроекономічної ситуації та 

систематичного надання допомоги всім без винятку банківським фінансовим установам. 

Накладення штрафів на непогашені кредити, з одного боку, може стимулювати повернення 

коштів, а з іншого – змусити банки ризикувати. Допомога проблемному банку повинна бути 

також і за рахунок ініціативи самих власників банку. Допомога банку, що переживає труднощі, 

також повинна бути ініційована самим власником банку.  Банківське законодавство може 

передбачити, що центральний банк має право проводити позачергові загальні збори акціонерів 

або приймати рішення про додаткові внески капіталу акціонерів. Наприклад, стаття 52 

французького закону про банки дозволяє центральному банку проводити вливання в капітал 

слабких банків за рахунок акціонерів без залучення державних коштів.  

Однією з головних причин виникнення проблем у банківській сфері є недоліки 

управління, тому заміна керівництва – це найважливіший захід для відновлення довіри. Під 

час кризових явищ у банківській установі можуть призначити тимчасову адміністрацію або 

усунути керівництво від їх прямих обов’язків. Ці інструменти називаються операційними. До 

них належать: покращення оцінки кредитів, ціноутворення на банківські послуги, управління 

ризиками, раціоналізація внутрішніх процедур, включаючи внутрішній контроль. Операційна 

реорганізація призводить до покращення відносин між керівництвом та власниками банків.  

Одним із основних аспектів операційної реструктуризації є зосередження уваги банку на 

його основному бізнесі. Вони включають закриття або скорочення збиткових відділів у країні 

та за кордоном, відмову від паралельного бізнесу та інші заходи для посилення конкурентних 

переваг банків Twinning означає укладення договору з надійним іноземним банком для 

реструктуризації бізнесу. Угоди Twinning використовуються в країнах з перехідною 

економікою з наданням подальшого інвестування капіталу банків-партнерів. Інший шлях 
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залучення іноземних банків: пом’якшення обмеження на їхню діяльність, у тому числі 

обмеження на участь у капіталі місцевих банків, приплив іноземних банків із більш 

диверсифікованими портфелями. Валютне фінансування від материнських компаній може 

підвищити стабільність вітчизняної банківської системи.  

Структурні інструменти спрямовані на вирішення питань, пов’язаних із розвитком 

фінансового сектору, і зосереджені на забезпеченні чесної конкуренції та загальної надійності. 

Проблеми можуть бути пов’язані з політикою жорсткого або м’якого ліцензування, 

дисбалансом конкуренції між державними та приватними банками. Управління 

непрацюючими активами гравців здійснює ключову роль у реструктуризації банків. Проблему 

непрацюючих активів у банках, таких як кредити на нерухомість, можна вирішити шляхом 

відокремлення цих активів. Однак у цьому випадку для максимізації доходу та обмеження 

витрат на реструктуризацію необхідне продовження управління активами. Професійне 

управління активами необхідне при ліквідації банківської установи для мінімізації витрат та 

утримання платіжної дисципліни [с. 50–51]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що створення ефективних інструментів системи 

антикризового управління банківської системи є важливим стратегічним завданням, в першу 

чергу це стосується центрального банку. До властивостей системи антикризового управління 

можна віднести: гнучкість і адаптивність, здатність до різноманітності та своєчасного 

ситуаційного реагування, а також можливості ефективно використовувати потенціал 

банківської установи та неформальні методи управління, які сприяють покращенню 

управління. На сьогодні державою та НБУ сформульовано та впроваджено велику кількість 

стабілізаційних заходів для сприяння сталому функціонуванню банківських фінансових 

установ. Проте існує необхідність посилення нормативно-правової складової шляхом 

удосконалення системи взаємодії та прозорості банківських установ. Для системи 

антикризового управління банком важливим аспектом є створення регулюючими органами 

механізму раннього запобігання банківським кризам. Таким чином, антикризове регулювання 

в банківських установах має бути щоденним, безперервним, триваючим протягом всього 

періоду їх діяльності. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, пройшло вже майже 

десять місяців. Зруйновані об’єкти інфраструктури, підірвана логістика, шкода завдана 

екосистемі та міграція населення- все це залишило величезний відбиток на економіці країни. 

Тяжкі часи переживає і наша фінансова система. Одним з найголовніших завдань з початком 

війни було зберегти фінансову стабільність банківської системи та залишити її в активному й 

працюючому стані. 

Тому вже о пів десятої ранку 24 лютого НБУ оперативно оголосив рішення щодо 

функціонування та роботи безпосередньо банківської сфери під час воєнного стану по всій 

території України, де було схвалене наступне: 

- банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності 

загрози життю та здоров’ю населення; 

- банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою; 

- забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі; 
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- безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; 

- банкомати підкріплюються готівкою без обмежень; 

- НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень; 

- НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень 

за сумою терміном до одного року з можливістю пролонгації ще на один рік; 

- платежі Уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про 

особливий період [1]. 

У найвідповідальніший період фінансова система країни вистояла. Зазначимо, що вже 

влітку НБУ змушений був підвищити та зафіксувати офіційний курс гривні, увести ряд 

обмежень на здійснення розрахункових операцій у іноземній валюті, підвищити облікову 

ставку для стримування зростання інфляції. При прогнозованому рівні інфляції до кінця року 

на рівні 30% банки зараз пропонують українцям розміщувати короткострокові депозитні 

вклади у гривні під 10-18% річних, а довгострокові терміном понад один рік – під 8-14%. 

Водночас вартість споживчих кредитів для громадян коливається на рівні 50% річних [2].  

На підставі вище викладеного доцільно розглянути динаміку залучених депозитів 

банками України (рис.1) та наданих кредитів (рис.2) у порівнянні за аналогічний період 2021 

та 2022 років. Аналіз наведених даних дозволив виявити, що динаміка залучених депозитів 

показує тенденцію до зростання. Якщо у лютому 2021 року загальний обсяг залучених 

депозитів складав 1 348 721 млн. грн., то вже у лютому 2022 року 1 422 278 млн. грн. А вже в 

жовтні 2022 року обсяг залучених депозитів склав 1 765 397 млн. грн., що на 24,31% більше 

ніж за аналогічний період у 2021 році. Таким чином можемо бачити, що населення України 

довіряє банківській системі і тому не забрали депозити з початку війни. Цікавим є те, що у 

2021 році обсяги залучених депозитів залишалися майже на одному і тому самому рівні 

(коливалися в межах від 1 342 372 млн. грн. до 1 420 112 млн. грн), а у 2022 році сума залучених 

депозитів знаходилася в стабільно-зростаючому стані і збільшувалась з кожним місяцем. 

Проведений аналіз щодо динаміки наданих кредитів, суб’єктам підприємництва в 

Україні виявив мінливість динаміки наданих кредитів у 2022 році. Водночас можемо бачити, 

що обсяги наданих кредитів в 2022 році суттєво перевищують обсяги кредитів в 2021 році. Це 

означає, що НБУ намагається підтримувати економіку України у непрості часи. Зокрема, було 

вжито заходи щодо зниження процентних ставок по кредитах для бізнесу, що забезпечило його 

виживання в перші місяці війни. Втім, пізніше з липня місяця, Національний банк був 

змушений підняти облікову ставку до 25%, що безпосередньо вплинуло на ціну кредитів. На 

сьогодні, бізнес зможе отримати кредити за ставками вище 35% річних, а для населення ціна 

кредитів сягає 50%. 

 

Рис.1. Динаміка залучених депозитів банками України у 2021 та 2022 роках (відповідно 

січень-жовтень),  млн. грн.  
Джерело: сформовано на основі [3] 
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Рис.2. Динаміка наданих кредитів банками України у 2021 та 2022 роках ( відповідно січень-

жовтень), у млн. грн. 
Джерело: сформовано на основі [3] 

 

Таким чином можемо бачити, що держава Україна намагається підтримати і громадян, і бізнес 

у непрості часи. Водночас, слід зазначити, що для постійної та стабільної роботи, вкрай важливим 

будуть радикальні кроки, такі нажаль складні реалії нашого часу. Такими кроками можуть бути 

скорочення робочих місць, більш жорсткі вимоги до клієнтів-боржників та скорочення відділень. 

Вважаємо, що головною метою банківської системи України на сьогодні є забезпечення фінансової 

стабільності, підтримка населення та Збройних Сил України, фінансова підтримка бізнесу та 

безперервна робота відділень банківських установ задля здійснення розрахункових операцій. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

 

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, наша країна зазнала 

великих втрат та збитків. Зруйновані школи, дитячі садки, лікарні, університети, торгові 

центри, мости, аеропорти, атомні та теплові електростанції, житлові будинки та інші об’єкти 

інфраструктури. І з кожним днем ці втрати стають все більшими. 

Основними видами збитків від наслідків війни є:  

‒ соціально-економічні збитки (втрата якого-небудь виду власності, витрати на 

переселення людей, виплата компенсації постраждалим, упущена вигода, порушення процесу 

нормальної господарської діяльності, погіршення умов життєдіяльності людей тощо);  

‒ зовнішньо і внутрішньополітичні збитки (зниження довіри до державних інститутів, 

зростання соціальної напруженості в суспільстві);  

‒ екологічні збитки (погіршення природного середовища та витрати на його відновлення, 

втрата господарської цінності територій тощо);    

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

951 129

951 348

951 981

970 258

971 554

979 474

980 990

1 012 691

1 017 655

1 031 467

1 070 800

1 050 750

1 047 354

1 048 177

1 056 217

1 041 668

1 090 751

1 083 645

1 067 756

1 053 276

2022 2021

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini
https://www.unian.ua/economics/finance/viyna-v-ukrajini-yak-zminilas-robota-bankivskoji-sistemi-11964504.html
https://www.unian.ua/economics/finance/viyna-v-ukrajini-yak-zminilas-robota-bankivskoji-sistemi-11964504.html
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
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‒ медико-біологічні збитки (скорочення середньої тривалості життя, втрата здоров'я, 

життя, підвищення рівня захворюваності населення тощо) [1]. 

Існує ще один вид збитків це є економічні збитки. Цей термін економічні збитки, а саме 

від війни, ми розуміємо, виражені у грошовій формі, фактичні і можливі витрати, заподіяні 

економічним суб’єктам, громадянам, навколишньому середовищу внаслідок військових дій, а 

також додаткові витрати на компенсацію цих збитків .  

Країна-агресор з кожним днем наносить нам все більші і більші збитки. Їх неможливо 

порахувати точно і сказати конкретну сума, яка буде необхідна для відновлення нашої країни. 

Хоча ми ще спочатку цієї кровавої війни розуміли, що з кожним днем збитки з фінансового 

боку будуть тільки зростати, до поки це все не припиниться. 

З початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44,8 млн 

квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємств, 6,3 тис. залізничних колій та 41 міст, 656 медичних 

закладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торговельних центрів, 28 нафтобаз. 

Внаслідок війни українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума 

збитків від яких складає $968 млн. 

Зруйновано чи пошкоджено щонайменше 141 релігійний та 203 культурні споруди. Сума 

збитків, завдана храмам, церквам, лаврам та соборам, за оцінками КSЕ, становить $81 млн; 

обʼєктам культури – $272 млн.  

Всім нам відомо, що російська агресія, яка відбувається ще з кінця лютого місяця, несе за собою 

катастрофічні втрати. Тому, наразі важливо, зайнятися відновленням критичної інфраструктури та 

відбудовою житлових будинків. Важливу роль в формуванні фінансових ресурсів на даний момент, 

мають зовнішні джерела, а саме фінансова підтримка з боку інших держав.  

Аналіз втрат економіки України від пошкодження фізичної інфраструктури з початку 

воєнних дій (у разі повного руйнування об’єктів), здійснюється в рамках проєкту «росія 

заплатить» - за спільними оцінками Мінекономіки та KSE Institute (Kyiv School of Economics) 

[1]. 

Більш чітким та правильним способом в оцінці втрат, від пошкоджень та руйнувань 

фізичної інфраструктури, був би наступний спосіб. Припустимо, що зруйновано заклад освіти, 

доцільно було б визначати не його вартість на момент руйнування, а те, яку вартість буде 

становити точно така сама з виду, але вже нова будівля. Даний спосіб, рекомендує світовий 

банк. 

План відновлення нашої держави оцінюється на сьогодні в 750 млрд доларів. Серед 

інших джерел відбудови можуть бути гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових 

організацій та країн-партнерів, інвестиції приватного сектору,  позабюджетні внески 

приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.  

У формуванні пулу міжнародної допомоги для відбудови України ключову роль мають 

відіграти ЄС, уряди країн-партнерів і міжнародні інститути – Світовий банк, Міжнародний валютний 

фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, ін.  

Найбільш вагомими джерелами фінансування післявоєнної відбудови України повинні 

стати репарації від країни-агресора та допомога міжнародної спільноти.  

Спостерігаючи за ситуацією в Україні, навіть без оцінки збитків зрозуміло, що буде 

необхідне залучення фінансових ресурсів для відбудови країни. Отже, наразі виникає велика 

необхідність в залученні інвестицій. Вважаємо, що інвесторам, більш доцільніше було б 

вкладатися в відбудову зруйнованих підприємств, які приносили стабільний дохід та мали 

гарну репутацію, вже з набутою базою потенційних покупців. 

Наразі питання відбудови України, цікавить не тільки самих українців, а й весь 

цивілізований світ. Тому що зараз, це дійсно важливо. В цьому контексті ЄС надав Україні 

неймовірну підтримку з початку повномасштабного російського вторгнення, а саме: 

гуманітарну, фінансову та що найбільш важливо в цей час військову підтримку й звичайно 

санкції, які приносять росії збитки та можуть бути причиною занепаду їхньої держави. 
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У Швейцарському місті Лугано прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 

план відбудови України. «План Маршалла» розрахований на 10 років та оцінюється у 750 млрд 

доларів. «Нам важливо показати іноземним урядам та компаніям, що Україна має чітку візію 

того, як нам стати успішними, стати членом ЄС та здійснити українське економічне диво», 

— заявив Денис Шмигаль. 

План включає в себе 15 програм. Найдорожчими стали пункти про відновлення та 

модернізацію житла та інфраструктури регіонів. На неї потрібно 150-250 млрд доларів. 

Розширення та інтеграція логістики з ЄС коштуватиме 120-160 млрд доларів. Третьою за 

вартістю стала програма енергетичної незалежності та «зеленого» курсу. Вона вартує 130 млрд 

доларів. Також план відбудови включає виділення 60-80 млрд доларів на макрофінансову 

стабільність, 75 млрд доларів на забезпечення конкурентного доступу до капіталу, та по 50 

млрд доларів на розвиток секторів оборони та економіки [3]. 

Таким чином, відновлення ВВП України до докризового рівня потребуватиме залучення 

міжнародного фінансування фондів з відбудови економіки України та активізації фіскального 

та монетарного інструментарію з метою відновлення інвестиційних процесів в Україні.  
 

1. Кришталь, Т. М., О. М. Дулгерова,  В. С., Чубань. "Державне регулювання підходів щодо оцінки економічних 

збитків, завданих Україні внаслідок війни." (2022). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15417 (дата звернення- 

26.10.2022) 

2. KSE: загальні збитки інфраструктури у результаті війни - майже $104 мільярди. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3503389-kse-zagalni-zbitki-infrastrukturi-u-rezultati-vijni-majze-104-milardiv.html (дата 

звернення- 26.11.2022) 

3. План відновлення України. Що презентували в Лугано. URL: https://suspilne.media/257340-plan-vidnovlenna-ukraini-

so-prezentuvali-v-lugano/ (дата звернення 26.11.2022) 
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ФІНАНСУВАННЯ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

У науковій літературі наголошується, що правотворча діяльність органів публічної влади 

у сфері забезпечення військової безпеки далека від досконалості, оскільки призвела до 

виникнення наступних проблем:  
– прийнято деяку кількість нормативних правових актів, але вони не утворюють єдину, 

взаємопов'язану, ієрархічно побудовану та підпорядковану систему, що є систематичною 
проблемою українського законодавства;  

– понятійний апарат слабо розвинений, суперечливий, має прогалини та 
характеризується юридичними колізіями;  

– положення прийнятих законодавчих актів недостатньо відображають стан військової 
безпеки і не повною мірою науково обґрунтовані, більш того законодавство щодо 
територіальної оборони буквально приймалось у другій половині 2021 року;  

– законодавча база нестабільна, схильна до частих змін, у тому числі з метою 
задоволення інтересів окремих державних органів, не відповідає рівню сучасних загроз і 
вимогам, що пред'являються керівництвом країни;  

– правові норми найчастіше суперечливі, фрагментарні, мають двояке тлумачення, 
створені з недотриманням правил юридичної техніки, багато хто є бланкетними.  

При цьому з початком повномасштабного вторгнення більшість територіальних громад 
зіштовхнулись із проблемами формування тих самих формувань територіальної оборони.  

https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-na-sesiyi-visokogo-rivnya-ramka-dlya-stalogo-procesu-vidnovlennya-v-ukrayini-v-mezhah-konferenciyi-z-pitan-vidnovlennya-ukrayini
https://recovery.gov.ua/
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15417
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3503389-kse-zagalni-zbitki-infrastrukturi-u-rezultati-vijni-majze-104-milardiv.html
https://suspilne.media/257340-plan-vidnovlenna-ukraini-so-prezentuvali-v-lugano/
https://suspilne.media/257340-plan-vidnovlenna-ukraini-so-prezentuvali-v-lugano/
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Українсько-російська війна, яка розпочалась із гібридних вторгнень у 2014 році, триває вже 
понад 8 років, однак Закон України «Про основи національного спротиву» був прийнятий 16 липня 
2021 року. Саме він регулює усі питання добровольчих об’єднань – саме вони стали основою 
українського супротиву у 2014, саме вони й продовжили бути базисом національної безпеки у 2022 
році.  

Згідно цього закону до складу національного спротиву входить сукупність заходів, які 
забезпечують оборону країни, при цьому його складовими елементами є територіальна оборона, рух 
опору та безпосередня підготовка до національного спротиву.  

По суті, система заходів щодо територіальної оборони повинна доповнювати заходи, які 
вживаються для забезпечення режиму воєнного стану. Однак частина з них збігається, наприклад, заходи 
щодо охорони важливих об'єктів, боротьби з диверсійними формуваннями, організації постачання 
населення товарами. При цьому органи місцевого самоврядування, які організовують діяльність штабів 
територіальної оборони у муніципальних утвореннях, до суб'єктів забезпечення режиму воєнного стану 
не віднесено. 

При цьому, відповідно до статті 23 Закону України «Про національний супротив» усе 
фінансування та матеріально-технічне забезпечення всіх складових елементів національного 
спротиву має здійснюватися за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з 
інших не заборонених законодавством України джерел [1].  

Варто зазначити, що витрати на рух опору належать до захищених (таємних) видатків Державного бюджету.  

На практиці сьогодні українське суспільство в умовах повномасштабної війни стикається із 

недостатністю фінансових ресурсів на покриття всіх видатків на територіальну оборону. Більш того 

виведення військ з Київської, Сумської та Чернігівської областей зумовило вивільнення значної 

кількості добровольців. Левова їх частка направились до лав Збройних сил України та Національної 

гвардії України для продовження участі у бойових діях. Однак реального звітування щодо витрачених 

коштів на територіальну оборону скоріш за все побачити не доведеться.   
 

1. Закон України «Про основи національного супротиву» від 16.07.2021 № 1702-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Сучасні ринкові умови господарювання характеризуються надзвичайно високою 

динамічністю економічного середовища, постійними змінами зовнішніх чинників, що 

визначають вектор діяльності підприємства, зміною конкурентних цін, коливанням курсів 

валют, інфляційним знеціненням засобів господарюючого суб'єкта, а також появою 

конкурентів, що надають продукцію чи послуги ідентичні або такі, яка перевершує за якістю. 

Виходячи із світової практики та досвіду, для виживання та отримання позитивних 

економічних результатів в таких умовах, підприємства використовують гнучке, адаптивне 

керування виробничою програмою та потужністю. Таким чином, фундаментом успіху 

підприємства є постановка правильних цілей і орієнтація діяльності на безпосереднє їх 

досягнення з мінімально можливими витратами, тобто результативний підхід до 

менеджменту. 

Забезпечення успіху, прибутковості економічного результату безпосередньо пов’язане з 

його виміром. Варто зазначити, що завдання аналізу успіху та прийняття коректив щодо його 
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забезпечення є одночасно кінцем та початком циклу робіт, що забезпечують діяльність 

підприємства у ринкових умовах. Для цього управлінському персоналу необхідно об'єктивно 

аналізувати економічну результативність підприємства, своєчасно виявляти і усувати 

відхилення від поставлених цілей. 

Наразі в економічному просторі немає єдиного науково-обґрунтованого методичного 

підходу до аналізу економічної результативності, так само як відсутні єдині критерії 

оцінювання. На думку авторів [1], кожен із нині існуючих критеріїв оцінювання економічної 

результативності є складною, комплексною величиною, тому для аналізу необхідний 

методичний підхід, що забезпечуватиме оцінку кожного з критеріїв окремо та економічного 

результату загалом. 

Розробка і подальше використання подібного підходу дозволятиме не тільки всебічно і 

об’єктивно оцінювати економічні результати підприємства, а й дозволить вносити оперативні зміни 

до існуючої стратегії підприємства. Спираючись на отримані дані за показниками, керівники 

матимуть змогу виявляти сильні та слабкі сторони у порівнянні із конкурентами, визначати ступінь 

впливу на економічні результати зовнішніми факторами, ідентифікувати наявні резерви для 

поліпшення діяльності, що в цілому надає можливість формувати пріоритетні шляхи розвитку 

компанії. 

У сучасному європейському економічному середовищі науковці та вчені розглядають у двох 

основних напрямках проблему оцінки діяльності підприємства, категорично заперечуючи при цьому 

доцільність реалізації підходу, що пропонуються опонентами. Для першого напрямку характерна 

точка зору, виходячи з якої для оцінки ефективності діяльності підприємства необхідна система 

показників, що дозволяє відобразити багатосторонність та специфіку функціонування конкретного 

суб’єкта господарювання. Друга основна думка полягає в інтегральності показника, тобто оцінка 

ефективності діяльності підприємства має здійснюватися на основі узагальнюючого показника. 

Необхідно акцентувати увагу на неоднорідності думок економістів та вчених, оскільки навіть 

для підходу із інтегральним показником використовуються різні підходи до розрахунку 

узагальнюючого показника. У своїй роботі Ю.Богатін вважає, що для оцінки економічної 

результативності підприємства необхідно використовувати один показник як найголовніший [2]. 

Однак актуальним питанням залишається вибір єдиного показника, оскільки перелік показників, 

пропонованих вченими як універсальний, досить широкий. Така різноманітність може говорити лише 

про складність і багатогранність діяльності підприємства. 

Інший напрям думок характеризується наступною ідеологією – узагальнюючий показник не 

може бути обраний з існуючих, а має бути отриманий шляхом інтегрування окремих показників. 

Витікаючою проблемою такого підходу є неможливість уніфікувати процедуру аналізу та 

подальшого оцінювання через неоднорідність галузей та умов функціонування. 

Однак неможливість застосування існуючих узагальнюючих показників для характеристики 

економічного результату підприємства не заперечує сутності підходу до вимірювання ефективності, 

що може бути прийнята за основу для оцінки результативності. Складну, комплексу величину 

можливо об'єктивно виміряти за допомогою системи показників, які згодом шляхом агрегування 

можуть бути зведені в один інтегральний, узагальнюючий [3]. 

Комплексна оцінка має синтезувати у собі інформацію, отриману результаті якісного і 

кількісного аналізу об'єкта, стан якого описується системою конкретних показників. Інтегральний 

показник у своєму абсолютному вираженні не дає жодної інформації. Інтегральний показник сам по 

собі не має економічної сутності, відбиває лише кількісне значення сукупності взаємозалежних 

критеріїв. Використання інтегрального показника не завжди відповідає вимогам комплексної оцінки, 

що є узагальнюючою кількісно-якісною характеристикою результатів діяльності підприємства. Тому 

інтегральний показник, поєднуючи у собі ряд приватних величин, виступає лише засобом отримання 

інформації для оцінки шляхом порівняння його значень на різних об'єктах або у різний час. 

В свою чергу, отримання інформації для аналізу можливе на основі методів узагальнення 

результатів порівняння показників, серед яких можна використовувати: метод динамічного 

порівняння, просторового порівняння, угруповання, відсоткового співвідношення, вирівнювання 
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початкових точок, деталізації загальних результатів, матричний метод та деякі методи математичної 

статистики. 

Основою методу динамічного порівняння є співвідношення абсолютних значень показників у 

поточному році з його досягненнями у попередньому періоді, відхилень фактичних результатів від 

бази порівняння у звітному та попередньому роках. На основі цього методу формується оцінка, яка 

відображає зміни у рівні досліджуваних показників за той чи інший період часу та динаміку відхилень 

фактичних значень від базових. 

Метод просторового порівняння полягає у порівнянні абсолютних значень показників, що 

відносяться до одного й того ж періоду часу, співвідношенням відхилень фактичних результатів із 

базовими. Метод угруповань полягає у виділенні серед сукупності досліджуваних підприємств 

однорідних груп за якимись загальним їм ознаками. Перелічені методи спрямовані на вивчення всієї 

сукупності показників і дозволяють дати характеристику результатів діяльності підприємства 

безпосередньо з виявленим відхиленням фактичних значень від базових. 

Використання методів математичної статистики поширюється на сукупність показників, 

пов'язаних між собою функціональною залежністю. Ці методи дозволяють побудувати модель, у якій 

відображено залежність одного показника від сукупності інших 

Оскільки економічна результативність є складною багатокритеріальною величиною, тому 

виникає необхідність у такому методі її оцінки, що враховує усі складові елементи, надаючи 

комплексний результат і дозволяє аналізувати зміни, що відбуваються у фінансово-господарській 

діяльності підприємства. Наразі найбільш оптимальним методом є матричний, шо дозволяє отримати 

не лише комплексну характеристику стану підприємства та динаміки його розвитку, а також зміни у 

ході та результатах роботи, а також виявити резерви покращення діяльності. 

Таким чином, наразі для вирішення питання аналізу та оцінки економічної результативності 

підприємствами використовується матричний метод як найбільш охоплюючий, однак такий метод не 

є універсальним, що залишає простір до подальших досліджень.  

 
1. Тищенко А. Н., Кизим Н. А., Догадайло Я. В. Экономическая результативность деятельности предприятий: 

монография. Харьков: ИНЖЕК, 2005. 144 с. 
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РЕЛОКАЦІЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ТА СТРАТЕГУВАННЯ НАПРЯМІВ ЙОГО 

ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

 

Релокація – переміщення бізнесу в інше місце, переїзд у країні або за кордон. Крім того, термін 

«релокація» застосовують до переїзду співробітників та переміщення виробництва. 

До релокації часто вдаються для зниження витрат – вибирають країну з дешевшою робочою 

силою та переносять бізнес туди. Стартапи ж шукають доступу до венчурного капіталу, а також 

дивляться на якість юрисдикції та системи державної підтримки. 

Ще одна популярна причина для релокації – масштабування бізнесу. Наприклад, компанія 

відкриває місцеве представництво чи офіс продажу на новій для себе території та перевозить туди 

частину співробітників. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_21_10
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Проте релокація бізнесу в Україні сьогодні пов'язана з війною, яку російський агресор розпочав 

24 лютого 2022 року та веде вже практично 10 місяців. 

Релокація бізнесу – складний крок із високим ступенем невизначеності, навіть, у мирні часи, не 

говорячи про військовий час. Експерти називають релокацію високоризикованим та дорогим 

інвестиційним проектом. 

Навіть усередині однієї країни у різних регіонах прийнято вести справи по-різному. Наприклад, 

культура ділових комунікацій може мати відмінність у східних та західних регіонах України. 

Сьогодні агробізнес України переживає, можливо, найважчі часи свого існування, тому 

вимушений думати про переїзд, трансформування компанії та процесів у ній або ж про відкриття 

абсолютно нових для себе ринків.  

Не дивлячись на важкі часи для нашої країни, Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

України намагається підтримувати бізнес, який бажає релокуватись, за допомогою цифрових 

ініціатив. Так, зокрема, спільно з іншими міністерствами та зарубіжними партнерами було створено 

цифрову платформу, яка допомагає у релокації бізнесу. Спільний проєкт базується на вже існуючих 

– «Дія» та на можливостях платформи «Prozorro» [1]. 

Для релокації агробізнесу варто враховувати необхідність та можливість переміщення 

виробничих потужностей, робітників, тварин тощо. Будь-якому підприємству агросфери необхідно 

розуміти, який мінімум йому потрібен для відновлення роботи, оскільки державна програма релокації 

в першу чергу намагається перевезти бізнес із підвержених бойовим діям регіонів, але не з найбільш 

гарячих точок. Зрозуміло, що західні регіони є найбільш підходящими для релокації бізнесу, тому з 

наявної статистики по державній програмі саме Львівська, Тернопільська та Чернівецька області є 

лідируючими у прийманні агропідприємств.  

Звичайно у великих підприємств можуть виникнути проблеми з релокацією через масштаб 

діяльності (великі посівні площі, значна кількість поголів’я тощо). Варто також усвідомлювати, шо 

деякі підприємства можуть відмовитись від релокації через деокупацію територій або ж принаймні 

через наявність таких очікувань.  

На жаль, статистика релокації [2] ніяким чином не відображає масштаб підприємств та їх вплив 

на економіку країни в цілому. Кількість релокованих підприємств не структурується за видами 

діяльності, що звичайно ж ускладнює виділення агропромислових підприємств. Однак, існують 

окремі кейси релокації аграрних підприємств, можливо вони поодинокі, а можливо про всі випадки 

ми просто не знаємо. Однак можна зробити висновок, що це доволі складний, трудомісткий процес, 

який зазвичай пов’язаний з необхідністю самостійного вивезення значної кількості обладнання хоча 

б на підконтрольні території України (що створює значний ризик вже на цьому етапі). Також процес 

релокації може бути пов’язаний частково зі зміною діяльності компанії – наприклад, перехід на 

вирощування іншої продукції, для якої є більш сприятливі умови або більший попит саме на неї. Все 

це веде до втрати або зміни звичних постачальників, клієнтів тощо. 

 
1. Як релокувати аграрний бізнес на безпечну територію? URL: https://aggeek.net/ru-blog/yak-relokuvati-agrarnij-biznes-

na-bezpechnu-teritoriyu-.  

2. Релокація бізнесу: скільки підприємств уже поновили роботу. URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/17/690505/. 
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НОВІТНІ ТРЕНДИ АНТИКРИЗОВОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС В 

ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

Соціально-економічні наслідки воєнної кризи, спричиненої агресією російської 

федерації проти України значною мірою підсилюються швидко прогресуючою енергетичною 

кризою, джерела якої також пов’язані з діями країни-агресора. Найбільшою мірою сучасна 

енергетична криза впливає на країни, що не мають значних запасів власних енергоресурсів та 

традиційно були зорієнтовані на прдбання російського вуглецевого палива та первинних 

енергоресурсів. Саме для таких держав сьогодні на передній план висувається проблема 

впровадження дієвої антикризової політики в енергетичній сфері. Власне такий підхід 

закладено і в Тимчасову антикризову програму державної допомоги ЄС для підтримки 

економіки в контексті російського вторгнення в Україну [1].  

В заяві Єврогрупи від 11.07.2022 р. щодо основних напрямів бюджетної політики на 2023 

рік [2] сформульовано висновок щодо обмежених можливостей компенсаційних фіскальних 

заходів для стабільного усунення негативного впливу високих цін на енергоносії на доходи 

споживачів. Тому податкова політика не має розглядатися як єдиний дієвий засіб мінімізації 

негативних наслідків енергетичної кризи та має супроводжуватися інвестиціями в 

енергоефективність й розвиток екологічно стійких місцевих джерел енергії. До пріоритетів 

також віднесено: здійснення структурних реформ та інвестиції в перехід до «зелених» та 

цифрових» технологій, диверсифікація поставок енергії, підвищення енергонезалежності. 

Проте, як свідчіть практика, заходи антикризової податкової політики в енергетичній політиці 

відіграють ключову роль. 

Заслуговує на увагу також інший висновок Єврогрупи про необхідність переходу 

фіскальної політики від підтримки загального попиту до захисту найбільш вразливих 

споживачів енергоресурсів при підготовці національних бюджетів країн Єврозони. Вирішення 

цього завдання потребує створення додаткових (не тільки бюджетних, але й податкових) 

джерел фінансування такої адресної підтримки. 

Резолюцією Європейского парламенту про реакцію ЄС на підвищення цін на енергоносії 

в Європі [3] рекомендовано в якості одного з надзвичайних заходів скоординоване введення 

всіма державами спільноти спеціального податку на надприбуток (windfall profits tax - WPT). 

Цей новий податок може бути кваліфікований як тимчасовий механізм солідарних внесків 

паливно-енергетичного сектору, компанії якого отримують надзвичайну та не зв’язану з їх 

власними виробничо-господарськими зусиллями вигоду з поточної ринкової ситуації. 

Впровадження WPT характеризується такими ефектами: 

по-перше, механізм його справляння забезпечує перерозподіл коштів, «надмірно» 

отриманих економічними агентами від підвищення цін на енергоресурси, що працюють в 

енергетичній сфері, з метою їх спрямування на підтримку споживачів таких ресурсів. Тобто 

цей податок забезпечує вилучення частини «незароблених» прибутків, отриманих внаслідок 

зростання цін на енергоресурси, реалізуючи таким чином принцип справедливості в 

оподаткуванні за умови компенсації надмірних витрат на енергоспоживання найбільш 

соціально незахищених споживачів. Рівень вилучення надмірного прибутку визначається 

конструкцією нового податку та його елементами; 

по-друге, сфера дії WPT обмежена в основному енергетичними компаніями, більшість з 

яких представляють вуглецеву енергетику що має певне екологічне значення. Останнє може 
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підсилюватися вилученням з об’єкту оподаткування діяльності в сфері виробництва та 

поставки енергії з альтернативних джерел, водневої, геотермальної, вітрової, сонячної енергії 

тощо.  

Особливості дії WPT як нового специфічного податку визначається його основними 

елементами, до яких відносяться: платники податку; податкова база; поріг оподаткування; 

податкова ставка, порядок  

Платниками податку визначаються суб’єкти оподаткування – юридичні особи, які 

отримують прибуток в енергетичній сфері. Найбільш повно цей підхід реалізується в 

конструкції WPT, що застосовується, наприклад, в Нідерландах [4] сфера застосування такого 

податку – компанії секторів сирої нафти, природного газу, вугілля і нафтопереробки, які 

отримують не менш 75% надходжень від такої діяльності. Аналогічний підхід пропонується в 

Німеччині [5] і деяких інших країнах. Проте перелік платників, який визначає сфери 

застосовування податку, достатньо сильно різниться за різними державами.  

Частина країн ЄС обмежує сферу застосування податку на надприбуток компаній 

енергетичної сфери виключно суб‘єктами атомної енергетики (цей податок вже справляється 

в Бельгії [6], а в перспективі він пошириться також на деякі інші енергетичні компанії), або 

енергогенеруючими компаніями - Фінляндія [7]. Очевидно, такий підхід обумовлений 

структурою виробництва енергії в країні.  

Інші держави значно розширюють перелік платників, не обмежуючись тільки 

компаніями енергетичного сектору Так, в Іспанії [8] до платників WPT планується віднести  

також банки і фінансові установи, що аргументується значними обсягами прибутків суб’єктів  

банківського сектору. Разом з тим, такий підхід спрямований на на достатньо широке коло 

платників, що отримують високі прибутки, і не в повній мірі відповідає рекомендаціям ЄС 

щодо чітко сфокусованого впливу чисто на енергетичний сектор. Його слід кваліфікувати, 

скоріш як пошук джерел формування фонду фінансування антикризових заходів. До того ж, 

прийняття рішень про включення банків да інших фінансових установ до числа платників 

WPT потребує поглибленого дослідження впливу такого рішення на конкурентоспроможність 

таких суб’єктів. Аналогічний склад платників передбачає й Чехія [9]. 

Податковою базою є сума перевищення фактичного прибутку над базовим рівнем 

прибутку, який дорівнює середній прибутковості компанії за попередні роки. На базу 

оподаткування впливатиме тривалість періоду, за який розраховується середній рівень 

прибутковості. В Нідерландах період для розрахунку дорівнює 4 рокам (2018-2021). В 

загальному випадку скорочення тривалості періоду розрахунків призводить до більш високого 

податкового навантаження (з урахуванням того, що різке зростання цін на енергоносії 

почалося з вересня 2021р.[10]), а збільшення цього періоду сприяє згладжуванню динаміки 

прибутків, спричинених зростанням цін.  

Наступним важливим елементом податку виступає поріг оподаткування, який  

представляє собою неоподатковувану частку об’єкта оподаткування, тобто визначає розмір 

приросту прибутку, перевищення якого спричиняє оподаткування. Інакше кажучи, поріг 

оподаткування розмежовує прибуток, який залежить не від ефективності бізнес-діяльності 

компаній, а вид зростання ціп, спричиненого світовою кон’юнктурою (надприбуток) та 

«нормальним» прибутком. Найбільш поширеним варіантом такого порогу виступає рівень 

20% від базового рівня прибутку. Цей рівень порогу був також рекомендований  ЄС, проте 

доцільна його величина визначається специфікою національної економіки. 

Ставка податку встановлюється (за деякими виключеннями) на рівні 33% (Нідерланди, 

Німеччина) При цьому для різних країн існують достатньо великі різниці між ставкою WPT 

та ставками корпоративного прибуткового податку .які варіюють від 9% для Угорщини до 29,9 

для Німеччини.  Разом з тим, найвищу, 40-відсоткову ставку податку встановлює Австрія [11].  

ЄС рекомендувало ввести новий податок не пізніше 2023 року, проте різні країни 

демонструють різний підхід щодо початку та тривалості застосування WPT. Більшість країн 

передбачає впровадження податку на надприбутки з 2023 по 2024-25рр. Разом з тим є країни, 
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які додержуються більш короткого періоду застосування (наприклад, Нідерланди вводить цей 

податок на рік раніше рекомендованого терміну і  тільки на 2022 рік й до того ж «заднім 

числом» - законодавчий акт ще не вступив в силу). Такий короткий період застосування 

уявляється цілком обґрунтованим з точки зору необхідності ідентифікації пов’язаних з цим 

податком проблем та оптимізації його елементів. 

Таким чином, ефективне впровадження WPT в європейському оподаткуванні в 2023-24 

рр. потребує теоретичного вирішення низки серйозних проблем, до яких відносяться: 

узгодження ставок WPT та корпоративного прибуткового податку; 

обґрунтування раціонального рівня порогу оподаткування та раціональної методології 

розрахунку базової величини прибутку 

вибір оптимальних умов співіснування WPT з іншими загальнодержавними 

(федеральними) податками: корпоративним прибутковим податком (особливо при 

застосування прогресивних ставок), майновими податками та податками на багатство; 

обґрунтування системи преференцій, і перш за все, переліку виключень з числа 

платників податку з метою стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел та 

альтернативних видів палива.  

Вирішення цих проблем сприятиме подальшому розвитку теоретичних засад 

антикризової податкової політики. 
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зовнiшнього середовищa. Слiд тaкож зaзнaчити, що в умовaх вiйськової aгресiї РФ проти 

Укрaїни нa перший плaн вийшлa проблемa зaбезпечення нaцiонaльної безпеки. Зaбезпечення 

нaцiонaльної безпеки є бaгaтогрaнним явищем, яке пронизує всi aспекти сьогодення.  

Економiчнa безпекa ввaжaється однiєю з основних склaдових нaцiонaльної безпеки.  

Вонa є пiдґрунтям зростaння економiки держaви тa основою її суспiльного розвитку. 

Вiдповiдно до цього, зростaє роль ефективного упрaвлiння економiчною дiяльнiстю як нa рiвнi 

держaви, тaкi i нa рiвнi гaлузей aбо окремих суб'єктiв господaрювaння.  

Однiєю з нaйвaжливiших склaдових економiки будь-якої держaви є фiнaнсовий сектор, 

який вiдiгрaє ключову роль у фiнaнсувaннi суб'єктiв господaрювaння реaльного сектору 

економiки, зaбезпеченнi посередництвa мiж держaвними оргaнaми упрaвлiння, комерцiйними 

i некомерцiйними оргaнiзaцiями, нaселенням, нaдaннi iнших послуг фiнaнсового хaрaктеру. 

Ефективне i безперебiйне функцiонувaння iнституцiй фiнaнсового сектору економiки 

зaбезпечує реaлiзaцiю вaжливих iнтересiв держaви, комерцiйних пiдприємств, громaдських 

оргaнiзaцiй i нaселення. Вiдповiдно до цього питaння зaбезпечення економiчної безпеки 

фiнaнсових iнституцiй в умовaх воєнного стaну нaбувaє високої aктуaльностi. 

В умовaх вiйськової aгресiї РФ проти Укрaїни питaння зaбезпечення нaцiонaльної 

безпеки як нiколи нaбуло першочергового знaчення тa суспiльної увaги. Фундaмент 

сaмозбереження нaцiонaльної сaмоiдентичностi в цiлому - це зaбезпечення нaцiонaльної 

безпеки. Виокремлюються тaкi структурнi aспекти в системi нaцiонaльної безпеки: держaвно-

полiтичний, соцiaльно-економiчний, нaцiонaльно-культурний, екологiчний тa iнформaцiйний 

[1, с. 28]. 

Однiєю з основних склaдових нaцiонaльної безпеки є, безумовно, соцiaльно-економiчнa 

її склaдовa - економiчнa безпекa. Економiчнa безпекa є не лише пiдґрунтям зростaння 

економiки держaви, a й основою її суспiльного розвитку.  Aле у зв'язку з широкомaсштaбними 

вiйськовими дiями в Укрaїнi вiйськово-полiтичнa роль Укрaїни мaє нове знaчення у 

формувaннi зaгaльноєвропейської системи безпеки. 

Економiчною безпекою є сукупнiсть оргaнiзaцiйно-економiчних зaходiв, якi сaме i 

ввaжaються основою зaбезпечення стiйкостi суб'єктa. Економiчнa безпекa хaрaктеризує 

безпеку соцiaльно-економiчних систем нa рiвнi свiтової aбо нaцiонaльної економiки, гaлузi aбо 

сектору нaцiонaльної економiки, комерцiйної чи некомерцiйної оргaнiзaцiйної структури. 

Проблеми зaбезпечення економiчної безпеки почaлися ще з дев’яностих рокiв. 

Вiдбувaлося стaновлення економiчної полiтики Укрaїни.  Економiчнa полiтикa Укрaїни 

першої половини 90-х рр. булa реaкцiєю нa полiтику Росiї aбо булa комплексом зaходiв нa 

виконaння вимог мiжнaродних фiнaнсових оргaнiзaцiй [1, с. 89]. Нaслiдок -  посилення 

суперечностей у суспiльно-економiчнiй системi тa велике знесилювaння економiчної безпеки 

Укрaїни.  

Протягом тривaлого перiоду, який був зумовлений зaгaльною нестaбiльнiстю 

економiчних процесiв, глибоким спaдом у реaльному секторi економiки тa пермaнентними 

кризaми влaди, вiдбувaлися поступовa руйнaцiя фiнaнсово-бюджетної тa зaнепaд грошово-

кредитної систем Укрaїни. Тa нaслiдком безконтрольної монетaрної полiтики нa почaтку 90-х 

рр. ХХ ст. стaлa руйнaцiя грошової системи, якa викликaлa долaризaцiю i бaртеризaцiю 

економiки.  

Починaючи з середини 90-х рр. вдaлося пригaльмувaти темпи розвитку iнфляцiї, aле 

грошовiй системi не було повернуто здaтнiсть коректно передaвaти ринкову iнформaцiю i 

слугувaти провiдником ринкових стимулiв [1, с. 90]. Впровaдження низки економiчних 

реформ хочa i мaло свої позитивнi ефекти, проте сформувaло певнi системнi диспропорцiї у 

фiнaнсовому секторi економiки. Спрямовaнi нa мaкроекономiчну стaбiлiзaцiю зaходи 

iмплементовaної економiчної стaртегiї Укрaїни, зумовили посилення зaгроз економiчнiй 

безпецi фiнaнсових iнституцiй, що, у тому числi, спричинило погiршення iнвестицiйного 

клiмaту. 
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Постiйне пaдiння рiвня економiчної безпеки дaло змогу встaновити неефективнiсть 

економiчної стрaтегiї держaви. Досягнення змiцнення вaлютних тa грошових склaдникiв 

економiчної безпеки зaвдяки нaкопиченню величезної кiлькостi системних диспорцiй. 

Постiйне функцiонувaння фiнaнсових iнституцiй мaє термiнове знaчення у функцiонувaннi 

фiнaнсового ринку, як мехaнiзму перерозподiлу кaпiтaлу, що ґрунтується нa попитi i 

пропозицiї нa кaпiтaл. Цей мехaнiзм вiдiгрaє головну роль у зaбезпеченнi ефективної роботи 

пiдприємств реaльного сектору економiки [2, с. 33]. 

Можнa скaзaти, що ефективне функцiонувaння фiнaнсового сектору економiки зaлежить 

вiд ефективного функцiонувaння окремих фiнaнсових iнституцiй. Передумовою ефективного 

функцiонувaння фiнaнсових iнституцiй є зaбезпечення їх економiчної безпеки.  

В укрaїнських нaукових колaх поняття “економiчної безпеки” з'явилося вiдносно 

нещодaвно. Його появa, в першу чергу, булa зумовленa прaктичною необхiднiстю 

використaння принципiв упрaвлiння, якi б зaбезпечувaли здaтнiсть суб'єктa господaрювaння 

зa рaхунок реaлiзaцiї ситуaцiйного пiдходу до ефективної його aдaптaцiї до мiнливих ринкових 

умов.  

Нa перших етaпaх стaновлення термiнологiї поняття економiчної безпеки нерiдко 

ототожнювaлося з зaхистом суб'єктa господaрювaння вiд тaких економiчних злочинiв, як 

недобросовiснa конкуренцiя, погрaбувaння, шaхрaйствa, промислове тa комерцiйне 

шпигунство. Пiзнiше поняття економiчної безпеки нaбуло знaчно ширшого знaчення i зaрaз 

пiд економiчною безпекою суб'єктa господaрювaння розумiють тaкий його стaн зa якого 

зaвдяки протидiї негaтивному впливу зовнiшнiх i внутрiшнiх зaгроз i небезпек зaбезпечується 

його стaбiльне i мaксимaльно ефективне функцiонувaння i високий потенцiaл в мaйбутньому. 

Безпекa в економiчному контекстi передбaчaє стiйкий розвиток, що досягaється зa допомогою 

ефективного використaння всiх видiв ресурсiв [3]. 

Розглядaючи поняття “економiчнa безпекa фiнaнсової iнституцiї” можнa видiлити 

основнi детермiнaнти зaбезпечення економiчної безпеки фiнaнсових iнституцiй: 

 здaтнiсть фiнaнсових iнституцiй зaхищaтися вiд зaгроз внутрiшнього i зовнiшнього 

хaрaктеру; 

 здaтнiсть фiнaнсових iнституцiй зaхищaтися вiд несaнкцiоновaного доступу до 

внутрiшньої iнформaцiї; 

 здaтнiсть фiнaнсових iнституцiй до ефективного використaння всiх видiв ресурсiв; 

 здaтнiсть фiнaнсових iнституцiй до зaхисту своєї репутaцiї. 

Нa мою думку, пiд економiчною безпекою фiнaнсових iнституцiй можнa розумiти тaкий 

стaн всiх видiв ресурсiв фiнaнсової iнституцiї, зa ефективного використaння яких 

зaбезпечується її стaбiльне функцiонувaння i стaлий розвиток нa фiнaнсовому ринку.  

Серед основних склaдових економiчної безпеки нa рiвнi держaви трaдицiйно 

видiляються: мaкроекономiчнa безпекa, зовнiшньоекономiчнa безпекa, фiнaнсовa безпекa, 

iнвестицiйнa безпекa, нaуково-технологiчнa безпекa, енергетичнa безпекa, виробничa безпекa, 

демогрaфiчнa безпекa, соцiaльнa безпекa, продовольчa безпекa [4].  

Нa рiвнi окремого суб'єктa господaрювaння видiляють кaдрову безпеку, фiнaнсову 

безпеку, технiко-технологiчну безпеку, виробничу безпеку, екологiчну безпеку, енергетичну 

безпеку, iнформaцiйну безпеку, прaвову безпеку тa ринкову безпеку. Нa мою думку перелiк 

склaдових економiчної безпеки фiнaнсових iнституцiй з урaхувaнням специфiки їх 

функцiонувaння мaє бути уточненим i доповнений. Я ввaжaю, що основними компонентaми 

економiчної безпеки фiнaнсових iнституцiй мaють бути нaступнi: фiнaнсовa безпекa, кaдровa 

безпекa, технiко-технологiчнa безпекa, iнформaцiйнa безпекa, прaвовa безпекa, ринковa 

безпекa, безпекa оперaцiйної дiяльностi, репутaцiйнa безпекa, кiбербезпекa, a тaкож 

психологiчнa i фiзичнa безпекa, роль i знaчення яких aктуaлiзувaлися в умовaх воєнної aгресiї 

РФ проти Укрaїни. 

Нaслiдки вiд aтaк у кiберпросторi можуть негaтивно вiдбивaтися не лише нa економiчних 

результaтaх дiяльностi фiнaнсових iнституцiй, a тaкож i тягнути зa собою репутaцiйнi втрaти, 
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результaтaми яких можуть бути розiрвaння контрaктiв, знецiнення бренду тa втрaтa 

економiчних вигод через вiдтiк клiєнтiв. Кiберзлочиннiсть знaчно зрослa пiд чaс 

зaпровaдження дистaнцiйної роботи в умовaх пaндемiї i лише збiльшилися i нaбулa бiльшого 

зaгострення в умовaх повномaсштaбної iнформaцiйної вiйни. Роль психологiчної i фiзичної 

безпеки, у першу чергу, зумовленa aктивною фaзою бойових дiй нa територiї Укрaїни, якa 

впливaє нa необхiднiсть збереження людського кaпiтaлу тa мaтерiaльно-технiчної бaзи 

фiнaнсових iнституцiй. 

Узaгaльнюючи дослiдження, a тaкож врaховуючи особливостi функцiонувaння 

фiнaнсових iнституцiй в умовaх прaвового режиму воєнного стaну в Укрaїнi пропонується при 

полiпшеннi aбо формувaннi системи їх економiчної безпеки особливу увaгу придiлити 

зaбезпеченню стaлого розвитку фiнaнсових iнституцiй, впровaдити в прaктику упрaвлiння 

фiнaнсовими iнституцiями методiв aнтикризового упрaвлiння, спрямовaного нa зaбезпечення 

їх стiйкостi шляхом подолaння кризових явищ. A тaкож слiд удосконaлити iнформaцiйну 

безпеку зa рaхунок зaбезпечення технологiчної незaлежностi, оновити системи обробки i 

зберiгaння дaних, зaбезпечити зaхист iнформaцiї вiд несaнкцiоновaного доступу. Требa 

впровaдити принципи соцiaльної вiдповiдaльностi фiнaнсових iнституцiй, якa б врaховувaлa 

не лише зaбезпечення економiчної ефективностi їх основного виду дiяльностi, a й врaховувaлa 

збереження i розвиток кaдрового потенцiaлу, пiдтримкa Збройних сил Укрaїни тa 

територiaльної оборони, нaдaння фiнaнсової тa гумaнiтaрної допомоги нaселенню. 

A тaкож серед перспектив подaльших розвiдок можнa aкцентувaти нa необхiдностi 

удосконaлення методичного iнструментaрiю зaбезпечення економiчної безпеки фiнaнсових 

iнституцiй в цiлому тa окремих її склaдових зокремa. 
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ТОКСИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ 

 

Під час війни з Росією та наступної відбудови важливо не допустити використання в 

Україні так званих токсичних інвестицій як зовнішнього, так й внутрішнього походження. 

Водночас існує проблема визначення структури токсичних інвестицій, яка поки не вирішена 

як у зарубіжній фінансовій науці, так й в українській. 

Однією з структурних груп токсичних інвестицій є токсичні цінні папери. Це пов’язано 

з тим, що термін «токсичний» актив був введений в ужиток під час фінансової кризи 2008-

2009 рр. і використовується по відношенню до іпотечних цінних паперів, облігацій, 

забезпечених борговими зобов’язаннями і кредитних дефолтних свопів, які не могли бути 

продані після того, як вони принесли своїм власникам значні збитки. Погоджуючись з цим, ми 

одначе вважаємо, що токсичні інвестиції охоплюють значно ширше коло об’єктів та суб’єктів.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142
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Якщо взяти за критерій соціоекологоекономічну безпеку країни, то токсичні інвестиції, 

на наш погляд, доцільно поділити на такі групи: 1) еколого-соціальні; 2) іноземні та внутрішні; 

3) державні й приватні; 4) антигуманні; 5) економічно необґрунтовані; 6) так звані 

«престижні» (або – іміджеві, коли до уваги не береться вартість об’єкта). 

До токсичних екологічних інвестицій ми відносимо насамперед ті інвестиції, які 

негативно впливають на екологію та клімат. Для їх зменшення у грудні 2019 р. в ЄС був 

запроваджений «Європейський зелений курс», мета якого зробити Європу кліматично 

нейтральною до 2050 р., що треба взяти до уваги в Україні. Соціальними токсичними 

інвестиціями доцільно назвати ті інвестиції, які ведуть до надмірної інтенсифікації праці, що 

передусім проявляється у важких умовах праці на тих підприємствах, на яких встановлений 

тризмінний режим роботи та жорсткий контроль за працівником за допомогою відео нагляду. 

До іноземних та внутрішніх токсичних інвестицій ми відносимо ті, які націлені на 

максимізацію прибутків інвесторів за рахунок недотримання вимог екологічного 

законодавства та надмірну інтенсифікацію праці, яка шкодить здоров’ю працівників. В цьому 

плані у багатьох розвиткових країнах Азії та Африки з пересторогою ставляться до китайських 

інвестицій або відмовляються від них взагалі, що треба взяти до уваги й в Україні. 

Державними та приватними токсичними інвестиціями виступають ті інвестиції, які 

недостатньо враховують вимоги екологічної безпеки та негативно впливають на клімат. До 

них насамперед відносяться інвестиції у підприємства теплоенергетики, металургії, 

гірничовидобувної та газової промисловості, у підприємства агропромислового комплексу. 

До антигуманних токсичних інвестицій, на наш погляд, доцільно віднести такі, 

виробничий процес на яких характеризується негуманним ставленням до звірів. Насамперед 

це стосується звіроферм, на яких звірів вирощують для отримання хутра, оскільки виробничий 

процес на них не відповідає принципам людської моралі та шкодить довкіллю та клімату. 

Економічно необґрунтованими токсичними інвестиціями виступають ті, які 

використовуються для «відмивання» незаконних доходів та «брудних» грошей в цілому. Як 

правило, подібні інвестиції йдуть з типових та нетипових офшорів та вкладаються в об’єкти 

приватизації. При цьому їх ціна для  власників подібних токсичних інвестицій не має значення.            

Так звані «престижні» токсичні інвестиції – це інвестиції у дорогі   спортивні об’єкти, 

що будувалися чи будуються зараз у країнах світу, які не мають перспектив ефективного 

використання у майбутньому, а служать для відмивання «брудних» грошей або для створення 

позитивного іміджу країни, в якій не дотримуються права людини (приклад – будівництво 

спортивних об’єктів для проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 р. в Катарі). 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ ЄС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯВОЄННОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ 

 

У сучасних умовах світова фінансова система схильна до швидких, динамічних 

трансформацій, які полягають у зростанні невизначеності й непрогнозованості економічних 

процесів, скороченні та викривленні економічних циклів, підвищенні ризиків загострення 

економічної конфронтації, що ускладнює відносини України із зовнішніми кредиторами.  
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У реаліях воєнного стану сьогодення вкрай важливою є співпраця з ЄС та МФО, а також 

іншими міжнародними партнерами, які забезпечують довгострокове фінансування 

пріоритетних проектів розвитку та антикризове фінансування, що дає змогу як отримувати 

кредитні ресурси на найвигідніших умовах для розбудови стратегічних секторів економіки, 

реалізації структурних реформ і регулювання платіжного балансу, так і забезпечить 

фінансування проектів повоєнної відбудови, в тому числі об’єктів інфраструктури. 

Так, серед останніх заходів такої співпраці відмітимо, що ЄС запропонував значний 

фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд 

євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік [1]. 

Європейська комісія підготувала три варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть 

фінансово підтримати Україну наступного року. У ЄС вважають, що додаткове фінансування 

має надаватись Україні вчасно та регулярно, тому підготували три можливі варіанти виділення 

коштів. 

План створить стійку основу для забезпечення фінансової підтримки України в 2023 р., 

залишаючись при цьому гнучким для коригування допомоги відповідно до мінливих потреб у 

фінансуванні. План також допоможе підготувати підґрунтя для реалізації планів повоєнного 

відновлення. 

Новий інструмент для України забезпечить пільгові кредити для покриття нагальних 

потреб, відновлення критично важливої інфраструктури та початкової підтримки післявоєнної 

реконструкції. 

Виділення кредитів відбуватиметься на умовах, які Україна має виконати у сфері 

верховенства права, управління, боротьби з шахрайством та корупцією, що сприятиме її 

зусиллям щодо набуття членства в Європейському Союзі. 

Щоб уникнути подальших затримок, Єврокомісія запропонує використати додатковий 

механізм  в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Цей варіант вимагатиме 

одностайної підтримки урядів 27 країн-членів для внесення змін до бюджетних рамок ЄС [2]. 

Перший, найбільш вигідний варіант полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий 

«запас міцності», або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн-

членів ЄС, і фактичними витратами ЄС. Для цього потрібна згода всіх країн ЄС та 

Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС. Під другим варіантом в 

ЄС розглядають надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії. Але тепер вони повинні 

будуть покривати 100% суми. 

Третій варіант – як другий, але без національних гарантій. Проте зауважують, що у цьому 

випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та 

запозичати й надавати кредити на зворотній основі [3]. Виплати планують здійснювати 

щоквартально, фінансування розпочнеться з січня 2023 р. 

Програма макрофінансової допомоги (MFA+) на суму €18 млрд протягом 2023 року, яку 

Євросоюз анонсував для України, складатиметься з безвідсоткових кредитів на строк до 35 

років. До 2033-го ЄС не очікуватиме жодних зворотних платежів від українського уряду. 

Віце-президент Єврокомісії охарактеризував програму як «highly concessional loans» 

(кредити на суттєво кращих умовах, ніж позичальник може отримати). Вони матимуть 10-

річний пільговий період, при загальному строку кредиту у 35 років. Також у програмі є 

грантова складова, яка покриває платежі за відсотками. Тобто фактично, для України це 

пільговий кредит 

Єврокомісія орієнтується на поквартальне фінансування обсягом до 4,5 млрд євро у 

привʼязці до умов, які будуть прописані у меморандумі про порозуміння з українським 

урядом. У першому кварталі ця сума, ймовірно, буде розділена на два субтранші, перший з 

них очікується у січні 2023 р. А фінансування на суму 3 млрд євро з цьогорічної програми у 9 

млрд євро перейдуть на наступний рік. Тобто програма 2023-го збільшилася на відповідну 

суму. Програму до кінця 2022 року має затвердити Європейський парламент та країни-члени 

ЄС.  
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Він також зазначив, що ЄС не має строгої позиції стосовно напрямків, на які повинні 

використовуватися кошти програми. Сама назва макрофінансової програми говорить про те, 

що вона націлена на підтримку макростабільності в країні та стабілізувати фінансові потоки в 

економіці [4]. 

Окрім допомоги ЄС, важливими джерелами фінансування державного бюджету за 

період з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2022 р. є військові облігації, кредити від 

Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. 

 
Рис.1. Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни 

проти України [5] 

 

Базовою платформою відбудови нашої держави має бути План відновлення України, 

розроблений за підтримки МФО та міжнародних партнерів. Магістральні заходи міжнародних 

донорів з відбудови держави повинні розроблятися на виконання плану, запропонованого в 

Лугано, нового плану Маршала для України чи альтернативного Плану відбудови нашої 

держави, що будуватиметься на відповідній оцінці визначення шкоди та обсягу збитків, 

завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення 

та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також 

упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.  

Вважаємо такі кроки досить логічними, адже прийняття відповідних стратегічних 

документів забезпечить запровадження якісно нової моделі регулювання співробітництва 

України з МФО, котра враховує положення повоєнного відновлення, спираючись на світову 

практику. 

Отже, підсумовуючи вище викладене можемо констатувати, що  серйозність ситуації, що 

склалася в Україні обумовлює необхідність дослідження світової практики розвитку програм 

підтримки формування та розвитку мультинаціональної платформи співробітництва з ЄС та 

МФО в контексті післявоєнної відбудови, та дослідження можливостей її імплементації в 

Україні. 
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МІСЦЕ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ  В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Сучасне  суспільство  прийнято називати  інформаційним,  у  ньому «більшість  

працюючих  зайнято  виробництвом,  зберіганням,  переробкою  та  реалізацією  інформації» 

[6, c. 27]. Це призводить до зміни місця інформації та знань у процесі виробництва і 

споживання благ, суттєво зростає значення людського капіталу як основного ресурсу. В цих 

умовах актуалізуються питання перманентного навчання та акумулювання знань.   

Виокремлюють три основні форми отримання знань: розвиток знань; купівля знань; 

оренда знань.  

Сьогодні людська цивілізація знаходитися біля витоків Четвертої промислової 

революції, яка фундаментально змінює усі сфери життя. Цифрова економіка, яка виступає 

основою Четвертої промислової революції, «передбачає активне впровадження інновацій та 

інформаційно-комунікаційних технологій в усі види економічної діяльності та сфери життя» 

[5].  

Аналітики Глобального центру цифрової трансформації бізнесу (Global Center for Digital 

Business Transformation) швейцарського Інституту розвитку менеджменту IMD і компанії 

Cisco у звітах про стан світової економіки використовують образ цифрового вихру. При цьому 

спостерігається стрімкий розвиток і трансформація практично всіх сфер економіки. В таких 

умовах є доцільним розвивати і купувати знання, носіями яких лише є спеціалісти, які 

безпосередньо забезпечують роботу основних ділянок підприємства. В усіх інших випадках є 

економічно доцільна оренда знань. Це обумовлено тим, що функціонування будь-якого 

суб’єкта господарювання  пов’язано із залученням безлічі допоміжних (непрофільних) 

фахівців, яким необхідно постійно оновлювати свої знання. Перманентна освіта потребує і 

часу і коштів, а реалізація отриманих знань  в межах одного малого підприємства фахівцем з 

вузьких питань буде недоцільним.   

Найпоширеніший метод оренди знань сьогодні це консалтинг та аутсорсінг. Консалтинг 

– це здійснення консультування будь-якого масштабу (англ. consulting - консультування) [4]. 
Аутсорсінг — це делегування частини «функцій з обслуговування діяльності підприємства 

стороннім підрядникам чи постачальникам за умови гарантування ними відповідного рівня 

якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і 

технологій та з можливістю переходу частини персоналу підприємства до постачальника 

(аутсорсера)» [3]. 

Оренда знань є привабливою, коли:  

 консультанти рекомендують необхідні методи, інструменти та ресурси;  

 необхідні разові знання;  

 виникає необхідність перевірки та підтвердження інформації експертом;  

 консультант може впливати на виконавче рішення.  

Крім того, є й інші причини, чому власники і менеджери компаній витрачають десятки 

мільярдів доларів на консалтинг. 
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Перша причина - брак ресурсів (часу, персоналу, навичок, навичок) для вирішення 

проблем управління. Як зазначалось в умовах діджіталізації  сучасний бізнес змінюється 

занадто швидко. Іноді просто немає часу знаходити менеджерів з новими навичками та 

знаннями, або здійснювати перепідготовку власних. У таких випадках незамінними є 

консультанти. З одного боку, вони замінюють відсутність знань і навичок; з іншого боку, 

передають знання і навички діючим менеджерам кампаній. Проте, слід зазначити, що потреба 

у зовнішніх консультантах не є ознакою некомпетентності компанії. Темпи змін ринку та в 

технологіях управління настільки висока, і потреби настільки різноманітні, що послуг 

консультантів потребують навіть великі і потужні корпорації, тому що навіть  вони час від 

часу відчувають нестачу ресурсів для вирішення деяких проблем і для знаходження нових 

можливостей. 

По-друге — будь-яка компанія час від часу відчуває необхідність у інтенсивній 

тимчасовій допомоги. Компанії часто прагнуть розвивати новий напрямок бізнесу або 

зменшити витрати на бізнес. Такі проекти мають короткострокову фазу інтенсивного аналізу 

та планування; і більш довгострокову і пологу фазу реалізації. Залучення консалтингових 

компаній дозволяє проводити перетворення у компаніях швидше і ефективніше. 

Третя причина — необхідність обґрунтування управлінських рішень, які прийняті 

керівництвом. Дуже важливим є те, що після завершення термінів консультаційних послуг, 

знання залишаються у працівників  підприємства. В даний час багато консультаційних 

контрактів передбачають формальний механізм передачі знань, а не лише отримання 

кінцевого звіту. У деяких випадках при оренді знань є доцільним формування команди 

працівників, які навчаються. У цьому випадку відбувається не тільки використання 

орендованих знань, але і спостерігається стійка тенденція до безперервного навчання 

працівників підприємства. Це виникає внаслідок  того, що консультант не тільки експерт з 

певних питань, а і у процесі консультування відбувається навчання персоналу. Крім того, 

досить часто для об’єктивної оцінки  і прийнятті оптимальних управлінських рішень потрібен 

погляд «ззовні».  

Саме високий кумулятивний ефект оренди знань обумовлює інтенсивний розвиток 

консалтингових послуг в сучасному світі. Слід зазначити, що саме у сфері консалтингу  

концентрується найбільша кількість талановитих особистостей.  

Сьогодні консалтинг найефективніший спосіб освоєння нових управлінських 

технологій, нових методів і прийомів ведення бізнесу.  

Основні фактори, які  обумовлюють формування консалтингу як окремої сфери (галузі) 

сучасної економіки (бізнесу) є:  

по-перше, створення специфічних технологій управління і надання послуг з розвитку 

бізнесу; 

 по-друге, процес концентрації передових методик управління і принципів ведення 

бізнесу в консалтингових компаніях;  

по-третє, необхідність звернення за професійними консультаціями пов’язана з тим, що 

для вирішення  завдань і реалізації цілей є необхідним  постійне оновлення інформаційного 

середовища. 

Таким чином, роль консультування в економічному розвитку держави набуває значення 

макроекономічного параметра, що впливає на  формування критичних факторів економіки, 

конкурентних переваг і технологій управління. Крім того, консалтингова сфера постійно 

розширює спектр послуг. На розвиток сучасного консалтингу сильно впливають ідеї 

кібернетики (N. Wiener, S. Beer) [2], системної інженерії (Harry Н. Good and Robert Е. Machol, 

Hall A.) [1], системного аналізу (E. Quade,  L. Stanford), економіко-математичні методи 

(G.Dantzig), електронні комп'ютери та продукти їх застосування, наприклад, математичні 

моделі, інформаційні технології. 

Досить часто консалтингові компанії надають і суміжні послуги, які пов’язані із 

використанням продуктів інших галузей, таких як інформаційні технології. Спектр послуг, які 
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пропонуються консультантами в цій області, включає широкий спектр Internet -проектів, 

починаючи з розробки концепції і дизайн Web-порталів і закінчуючи аналізом і оптимізацією 

мережевої інфраструктури.  

Розвиток теорії управління призвів до збільшення видів робіт, що виконуються 

консультантами, значно розширивши сферу галузей, що використовують їх послуги. При 

цьому спостерігається постійне поповнення арсеналу методів консалтингу шляхом 

проведення досліджень, які здійснюються при проведені на підприємствах консалтингових 

послуг. Ефективне вирішення проблем, що стоять перед фахівцями з консалтингу, можливе 

при органічному поєднанні різних форм і методів консультування. Зараз консалтинг виступає 

як особливий вид управління і являє собою набір знань, технік і методів, які дозволяють 

учаснику ринку ефективно вести свій бізнес. 

Сучасний стан розвитку бізнесу все більше спирається на інтелектуальні ресурси. 

Консалтинг здійснює тиск на ринок праці. При цьому  в консалтингові фірми здійснюється 

відбір найкращих фахівців. У розвинених країнах  консалтинг є окремою галуззю економіки. 

При цьому консультанти є своєрідними «носіями» досвіду розробки та реалізації 

управлінських рішень між підприємствами. Завдяки цьому відбувається передача найкращих 

знань і досвіду. Консалтингова фірма, як правило, займається розробкою стратегії, розробляє 

порядок денний розвитку бізнесу. Зазвичай з метою розробки збалансованої стратегії, 

консалтингова фірма попередньо розробляє економіко-математичну модель підприємства. На 

підставі цієї моделі розробляється подальша стратегія підприємства. Достатньо часто до 

послуг консалтингових фірм звертаються при вирішенні питань  системі бюджетування та 

управлінського обліку. Впровадження та налагодження управлінського обліку та процесу 

бюджетування дозволяє підприємству мінімізувати ризики, контролювати активи та грошові 

кошти, а також візуалізувати  стратегію розвитку бізнесу. 

Консалтингові послуги допомагають оцінити як власні можливості підприємства, так і 

можливості конкурентів, оцінити ринки та надійність постачальників, оптимізувати потік 

фінансово-правових документів, розробити ефективну систему управління, знайти інвесторів. 

Тобто консалтинг – це надання консалтингових послуг підприємствам, організаціям, 

державним структурам з метою оптимального рішення концептуальних, стратегічних та 

тактичних завдань. 

Сфера консалтингових послуг стосується широкого кола питань, які пов’язані із 

управлінською, фінансовою, інвестиційною, інформаційною та іншими сферами діяльності 

підприємств. Сьогодні саме шляхом використання послуг консалтингових фірм вирішується 

ряд задач стратегічного планування, оптимізації діяльності, вивчення і прогнозування ринку, 

ціноутворення тощо. 

Спектр діяльності консалтингових компаній досить широкий і включає в себе не тільки 

різні напрямки і методи дослідження, але також відрізняється масштабами проведеної роботи 

і професійним рівнем консультантів. Використання конкретного методу і виду консультацій 

визначається, перш за все, завданнями і проблемами, які стоять у реалізації консалтингового 

проекту.  

Консалтингові послуги характеризуються низькою особливостей, а саме: вони 

нематеріальні,  персоналізовані, їх неможливо накопичувати. Нематеріальний характер 

консалтингових послуг ускладнює оцінку їх якості на етапі відбору виконавця. Тому основним 

фактор, який впливає на вибір клієнтом консалтингової фірми є її імідж. Це змушує 

консалтингові компанії створювати певний імідж своєї фірми; запрошувати потенційних 

клієнтів ознайомитися з результатами своєї попередньої діяльності тощо. 

Отже, консалтинг – це складне багатофакторне соціально-економічне явище, значення 

якого постійно зростає, що пов’язано із стрімким розвитком сучасного суспільства.  
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ 

МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

Автотранспортні засоби можуть переміщуються  через митний кордон різними видами 

серед яких: наземний та водний транспорт. В силу воєнного  часу, зараз надходження 

автомобілів відбувається тільки  наземним транспортом. 

Переміщенням транспортних засобів (як товарів) через митний кордон України 

проходить шляхом  митного оформлення, а також із справлянням передбачених законом 

податків і зборів.   

Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством 

України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну 

територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.  

Власник  або за його дорученням відправник чи одержувач (після досягнення ними 16-

річного віку), а також експедитор самостійно може проходити процедуру митного 

оформлення. Декларування  має свої особливості, тому на ринку є посередники, які 

спеціалізуються на наданні митних послуг.  До них відносять: митного брокера та агента з 

митного оформлення.   

Митний брокер зобов’язаний забезпечити виконання його представником таких 

вимог: на вимогу митного органу пред’явити транспортні засоби (як товари), і всі необхідні 

документи для митного контролю і митного оформлення та бути присутнім під час їх 

проведення,  інформувати в письмовій формі особу, яка передала йому товари та транспортні 

засоби для пред’явлення митному органу, а також про невідповідність цих транспортних 

засобів відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних 

документах. 

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митному 

органу транспортних засобів (як товарів), комерційного призначення, а також документів, 

потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органі 

України. 

На початку війни Верховна Рада скасувала мито та ПДВ на ввезення автомобілів на 

іноземній реєстрації, аби пришвидшити перетин кордону волонтерам, що ввозити машини для 

потреб ЗСУ. Це спричинило чималий ажіотаж серед охочих ввезти «євробляху», зекономивши 

на розмитнені та чималі черги на кордонах. 

За даними митниці, від початку війни й до кінця травня в Україну завезли 119 тисяч 

автомобілів, які розмитнили без оподаткування. При цьому пільгами користалися й ті, хто 

ввозив преміум автомобілі вартістю понад мільйон гривень. Від скасування оподаткування на 

ввезення автомобілів бюджет недоотримав 13 млрд грн. В результаті було введено в дію Закон 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669562
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669562
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2015_4_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_61
http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/869
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
https://ips.ligazakon.net/document/view/t222325?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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№ 2325-IX, який набрав чинності 01 липня 2022 року. Таким чином, з 01 липня 2022 року 

відновлено мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що було скасовано у березні 2022 

року.  

При митному оформленні автомобіля обов'язково потрібно подати попередню митну 

декларацію до митного органу, де авто буде пред'явлено для оформлення.  

Для митного оформлення автомобіля потрібно: 

 рахунок-фактура або інший документ, який підтверджує вартість автомобіля; 

 документ, який підтверджує право власності на машину (договір купівлі-продажу, 

дарування); 

 реєстраційний документ на авто (технічний паспорт); 

 документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації; 

 документ, який підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне 

оформлення нових автомобілів можливе за умови відповідності екологічним нормам не нижче 

рівня “ЄВРО-5” та для тих, що були в використанні не нижче “ЄВРО-2”. 

Транспортні засоби можна завести за попередньою митною декларацією протягом 30 

днів з дати її оформлення.  Після проходження кордону автомобіль потрібно перевезти до 

митниці оформлення протягом 10 днів.   

Для розрахунку платежів необхідна інформація про вартість машини та її параметри. За 

цими даними буде підраховано митну вартість автомобіля. Потрібно буде сплатити акцизний 

податок, мито та ПДВ. 

Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою: (Ставка)* (Об'єм 

двигуна в см3 / 1000)* (Кількість повних років авто). 

Ставка залежить від типу двигуна та коливається від 50 до 100 євро.  

Також слід відмітити, що ставка податку коригується з урахуванням  року випуску 

автомобіля (якщо  автомобілю більше 15 років, тоді застосовується коефіцієнт 15). 

Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. ПДВ становить 20% від суми 

вартості авто, мита та акцизного податку. 

З  1 липня повернули акциз на електромобілі, але він невеликий — 1 євро за 1 кВт·год 

ємності батареї. Навіть у дорогих електрокарів із великим запасом ходу ємність зазвичай не 

перевищує 100-120 кВт∙год, тобто максимальна сума акцизу — 120 євро. Мито й ПДВ на 

електромобілі залишаються нульовими і після 1 липня. 

Сучасні умови розвитку економіки України вимагають від законодавства димамічних 

змін. Так 21 жовтня 2022р. відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації. 

Під час засідання було розглянуто законопроекти, що мають на меті запровадження 

можливості подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг.  
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Під природно-ресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів даної 

території, природних умов, явищ і процесів, які використовуються або можуть бути залучені 

до господарської діяльності за даних технічних та соціально-економічних можливостей 

суспільства. Земельні ресурси є частиною земельного фонду країни, яка придатна для 

господарського використання. Вони створюють основу для господарського виробництва, 

ведення лісового господарства, а також для міської забудови, розселення сільського 

населення, розміщення промислових підприємств, транспортних комунікацій та інших видів 

наземної діяльності. 

Природні ресурси є такими об'єктами і силами природи, які безпосередньо 

використовуються або можуть бути використані в процесі життєдіяльності суспільства. Склад 

природних умов та ресурсів змінюється з часом. У міру розвитку техніки та технології багато 

елементів природних умов переходять до групи природних ресурсів. Природно-ресурсний 

потенціал країни є поєднанням природних речовин, які становлять основу економічного 

розвитку території. Для кожної держави важлива подібна характеристика. Стійке розвиток 

сільських територій в першу чергу ґрунтується на раціональному використанні природно-

ресурсного потенціалу, що включає кліматичні умови, географічне положення, рельєф, водні 

ресурси, мінеральну сировину, землі та ґрунтові ресурси, рослинність і лісові ресурси, 

тваринний світ і рибні ресурси різні якісні складові цілого [1]. 

Природно-ресурсний потенціал окремих регіонів грає значну роль у розвитку аграрного 

виробництва. Потенціал аграрного сектора економіки загалом складається із сукупності 

можливостей усіх регіонів. Комплексна оцінка природно-ресурсного потенціалу дозволяє 

виявити перспективні регіони та провідні напрями їх розвитку в рамках загальнодержавної 

політики. Однак питання природно-ресурсного потенціалу набуває нової актуальності у 

зв’язку з повномасштабним вторгненням російського агресора на українські землі. 

Як відомо, південні та східні регіони України є більш насиченими важкою 

промисловістю, а також мають специфічний кліматичних характер, що допомагає 

урізноманітнити сільськогосподарську продукцію нашої країни. Після повномасштабного 

вторгнення російського агресора важко оцінити необхідну суму майбутнього фінансування 

відновлення саме цих територій. 

Окремої уваги заслуговує питання майбутнього розмінування територій України, 

зокрема, й сільськогосподарських угідь. За оціночними даними Державного департаменту 

США щонайменше 160 тис. кв. км [1] потребує перевірки на міни, це понад 26% території 

України. Зрозуміло, що більша їх частка знаходяться на півдні та сході, однак, деокуповані 

території Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей також досі 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708
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перебувають у зоні ризику. Щонайменше кожен тиждень з’являються новини щодо 

підривання на мінах, зокрема, й за участі сільськогосподарської техніки.  

Важливу роль розвитку вітчизняного аграрного сектора економіки у найближчій і 

середньостроковій перспективі можуть грати західні регіони України, природно-ресурсний 

потенціал яких можна охарактеризувати як із кращих країни в умовах повномасштабного 

вторгнення. Він поєднує найбільш сприятливі природно-кліматичні умови, 

високопродуктивні сільськогосподарські угіддя і достатній обсяг трудових ресурсів, а також 

особливу культуру ведення сільського господарства з урахуванням можливостей релокації для 

інших регіонів. 
 

1. Розмінування України - найбільший виклик із часів Другої світової, - Держдеп. URL: 

https://ukrainian.voanews.com/a/6868061.html. 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Головна мета кожної компанії, що працює в умовах ринкової економіки, - це прагнення 

до зростання та внутрішнього розвитку. Визначальним для цих двох аспектів є ефективні та 

продумані інвестиції, які найчастіше сприяють підвищенню продуктивності та створенню 

оптимального розташування факторів виробництва і пов’язані з фінансовим аспектом 

компанії. 

 Інвестиційна діяльність кожного підприємства визначається цілями та прийнятою 

стратегією. Відбір та реалізація інвестиційних проектів є одним із найважливіших факторів 

конкуренції та є важливим елементом діяльності, що здійснюється для завоювання, утримання 

чи зміцнення позицій на ринку. Успіх інвестицій, реалізованих на підприємствах, що 

виражається в успіху на ринку та організаційному розвитку, позитивно відображається на 

інвестиційному потенціалі окремих секторів економіки. Інвестиції повинні бути невід'ємною 

частиною стратегії розвитку підприємства, так як сприяють підвищенню ефективності 

функціонування підприємства та збільшенню його ринкової вартості.  

У сучасному економічному просторі одним із потенціалоутворюючих блоків 

економічного потенціалу підприємства є його інвестиційна складова, дослідження якої 

набуває актуальності як з теоретичної сторони, так і з практичної. Прийняття рішень щодо 

розвитку пов’язане з прийняттям на себе ризику інвестором, а також суб’єктами фінансування 

чи співфінансування проектів. Інвестиції в економіку визначають її розвиток. Тому підприємці 

протягом років вживають інтенсивних заходів для покращення інвестиційної політики своїх 

компаній, прикладом є залучення до своєї діялності інвесторів, які фінансують впровадження 

нових технологій та інновацій на підприємство для підтримання його 

конкурентоспроможності. Суть кожного інвестиційного процесу полягає у визначенні 

інвестиційного потенціалу підприємства. Отже, інвестиційний потенціал розуміється як 

наявність різних факторів, що визначають готовність до здійснення інвестиційної діяльності. 

А складові інвестиційного потенціалу є джерелом конкурентних переваг підприємств [1].  

 Практично будь-яка бізнес-ніша характеризується надзвичайно високим рівнем 

конкуренції. Щоб зайняти хороші конкурентні позиції, підприємства змушені постійно 

розвиватися, запозичуючи передовий зарубіжний досвід, освоюючи різноманітні інновації, 

розширюючи сферу діяльності. За таких темпів розвитку бізнесу підприємства не можуть 

розвиватися без відповідних інвестицій. Таким чином, для розвитку будь-якої організації 

необхідні зовнішні джерела капіталу, оскільки фінансувати проекти повністю за рахунок 
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власних коштів досить ризиковано. Водночас інвестори зацікавлені в отриманні прибутку та 

його примноженні. Прагнучи мінімізувати втрати, вони враховують всі види ризиків, 

пов'язаних з інвестуванням. Саме з цією метою проводиться оцінка інвестиційного потенціалу 

конкретного підприємства чи проекту. Як наслідок, інвестиції дають компанії конкурентну 

перевагу та є найнадійним інструментом зростання.  

Оскільки інвестор здійснює процедуру інвестування безпосередньо з підприємством як 

юридичною особою, то його, крім ефективності інвестиційного проекту, не менше цікавить 

інвестиційна привабливість всього підприємства, яке реалізує цей проект. При цьому інвестор 

враховує приналежність підприємства до галузі (розвивається або занепадає) і його 

територіальне розташування (регіон). Сектори та території, у свою чергу, мають свої рівні 

інвестиційної привабливості, які включають інвестиційний потенціал підприємств і проектів. 

Таким чином, кожен об'єкт інвестиційного ринку має свій інвестиційний потенціал і водночас 

знаходиться в «інвестиційному полі» всіх об'єктів інвестиційного ринку. Всі зміни, що 

відбуваються в системах вищого рівня (політична нестабільність, зміни в податковому 

законодавстві, зростання доходів населення в регіоні, митні збори на продукцію окремих 

галузей, екологічні вимоги і т.д.) безпосередньо відображаються на інвестиційному потенціалі 

підприємства зокрема та держави в цілому [3]. 

Саме тому ключовим суб’єктом інвестиційних процесів можна важати і державу також, 

інтереси якої, полягають у збільшенні відрахувань у бюджети всіх рівнів та цільові фонди, 

збільшенні зайнятості, максимізації первинних та супровідних ефектів від інвестиційної 

діяльності підприємств. Одним із напрямків формування інвестиційного потенціалу 

підприємства є забезпечення споживчого попиту товарами відповідної якості, а також 

покращення якості та рівня життя соціальної сфери, що, у свою чергу, сприятиме досягненню 

стратегічних пріоритетів економічного розвитку підприємств та підвищить рівень їх 

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Виходячи з цього, 

можна вважати, що формування інвестиційного потенціалу базується на врахуванні 

економічних і соціальних чинників, цілі яких зводяться до створення додаткової вартості, 

захисту здоров’я та безпеки споживачів, забезпечення їх працевлаштування та покращення 

умов життя.  

В Україні 6 вересня 2022 року було презентовано, ініціативу з залучення інвестицій 

Advantage Ukraine в рамках великої кампанії, розробленої WPP (британська багатонаціональна 

холдингова компанія) за підтримки Президента України. На платформі зібрано інвестиційні 

проекти та можливості у ключових галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад 

$400 млрд [2]. 

Наразі вже надійшло понад 400 запитів. Зокрема, отримано понад 100 запитів від 

стратегічних та портфельних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії 

та ін. За два місяці роботи платформу відвідали десятки тисяч користувачів зі 140 країн світу. 

Більшість з них з країн “Великої сімки”. В межах ініціативи Advantage Ukraine інвестори в 

першу чергу цікавилися такими галузями української економіки, як інновації та технології, 

агропромисловий комплекс, видобуток корисних копалин, інфраструктура, промислове 

виробництво та логістика. Також чималий інтерес викликають проекти в секторі енергетики й 

оборонної промисловості.  

17 листопада 2022 року в Лондоні відбулося Ukrainian Investment Roadshow 2022, що 

зібрало керівників провідних компаній Великої Британії, інвестиційних банкірів та 

представників міжнародних фондів, зацікавлених у інвестиційних можливостях в Україні. 

Цьогоріч однією з головних тем заходу стала участь світової інвестиційної спільноти 

у відновленні української економіки. Для стимулювання притоку прямих іноземних 

інвестицій Мінекономіки активно працює з міжнародними партнерами над механізмом 

страхування військових ризиків та щодо залучення боргового фінансування від 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів.  

https://strategy-council.com/en/events/the-6th-annual-ukrainian-investment-roadshow/
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 Не зважаючи на напружену військово-економічну ситуацію, переважна більшість 

потенційних інвесторів розуміють невідворотність євроатлантичної інтеграції України і вже 

зараз готові розглядати проекти в секторах, які традиційно мають глобальні конкурентні 

переваги, або спрямовані на повоєнну відбудову України. 
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АНАЛІЗ  ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

В УКРАЇНІ ТА РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ  

 

Фінансова система є складовою соціально-економічної системи і міжнародної 

фінансової системи та має складну структуру. В її складі виділяють: централізовані державні 

фінанси; децентралізовані фінанси (фінанси підприємств та населення); фінансову 

інфраструктуру (система органів управління фінансами, фінансовий ринок). В цілому мова 

йде про комплекс економічних та організаційних відносин, які піддаються нормативному 

правовому регулюванню з боку держави. Невід’ємну частину її правового розуміння 

складають законодавство та правові засоби стабілізації фінансової системи [1]. 

Для фінансового права особливе значення мають централізовані фінанси (державні та 

місцеві, тобто публічні), які покликані обслуговувати інтереси держави (всього суспільства). 

Фінанси суб’єктів господарювання відображають рух грошових потоків підприємства. 

З точки зору фінансового права, фінансову систему можна розглядати як сукупність 

органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють керівництво 

фінансовою діяльністю держави, підприємств і т. д. у межах своєї компетенції. Ця система 

включає наступні правові інститути та фонди: бюджетну систему; позабюджетні цільові 

фонди, фінанси державних підприємств (організацій, установ, галузей); фінанси страхування; 

кредит. Бюджетна система є основою для створення фондів грошових коштів територіально-

адміністративних одиниць. Місцеві фінанси формуються та використовуються для рішення 

завдань на місцевому рівні (бюджети областей, районів, міст і т.д.). 

Бюджет формується в рамках  відокремлених фондів, що акумулюють і розподіляють 

грошові кошти в межах фінансової системи в цілому. Враховуючі, що навіть в ситуації 

економічного зростання бюджет країни часто перебуває у стані дефіцитності, він потребує 

певної оптимізації за для того, щоб не відмовляючись від пріоритетності соціальних видатків 

бюджету, забезпечити економічне зростання держави при умові активізації її діяльності в 

сфері економічної політики. Дослідження в цій сфері дозволили рекомендувати 

використовувати  принцип оптимізації, за якого критерієм є наступний: коли зміна підвищує 

рівень добробуту хоча б для одного учасника економічного процесу, але при цьому не 

допускається зниження рівня добробуту жодного з інших [1]. 

Бюджет має забезпечити економічне зростання держави, її виробничої сфери. Для 

забезпечення економічного зростання потрібно змінювати якісні характеристики бюджетів 

різних рівнів та міжбюджетні відносини. Головне джерело розвитку територіальної 

інфраструктури - місцевий бюджет. Через нього здійснює свій вплив на масштаби 

виробництва та споживання на визначеній території місцева влада. Інститут місцевих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
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бюджетів з точки зору законодавства є досить специфічним, він припускає сполучення 

законодавчих норм різних галузей законодавства (конституційного, адміністративного, 

фінансового, державного будівництва) та сукупності правових норм, що регулюють відносини 

з приводу руху грошових фондів територіальних громад. 

В сфері фінансів підприємств формуються фінансові потоки, що створюють 

національний дохід, який надалі перерозподіляється через бюджетну систему. Фінанси 

державних підприємств, на відміну від інших підприємств, регулюються переважно нормами 

фінансового права. Регулюванню підлягають: відносини по сплаті податків, страхових 

внесків, неподаткових доходів до бюджету і до державних позабюджетних фондів; отримання 

коштів з державних позабюджетних фондів та відносини з формування (використання) 

цільових внутрішньогосподарчих фондів. На недержавних підприємствах виникають 

фінансові відносини:  з бюджетом (сплата ПДВ, акцизів і т.д.); з державними позабюджетними 

фондами по сплаті страхових внесків; з приводу формування цільових фондів 

внутрішньогосподарського призначення (статутного фонду, фонду розвитку виробництва, 

заохочувальних фондів і т.д.) [1]. 

Колективним власником коштів та майна комунальної власності є територіальна 

громада, фінанси підприємств такої форми власності складають частину місцевих фінансів, 

тому для фінансування цих підприємств можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, а також 

кошти, отримані в порядку перерозподілу між цими підприємствами. На жаль в останні роки 

в Україні спостерігається тенденція зменшення участі таких підприємств у наповненні 

дохідної частини місцевих бюджетів. Впровадження інструментарію фінансового контролінгу 

як засобу інформаційного забезпечення системи управління фінансами комунальних 

підприємства може сприяти подоланню цієї тенденції. 

Державні позабюджетні фонди представляють собою механізм перерозподілу 

національного доходу для захисту інтересів окремих соціальних груп населення та вирішення 

визначених завдань економічного характеру. Вони мають не лише цільове призначення, а й 

визначену законодавством самостійність. Для них характерно чітке встановлення доходних 

джерел та жорсткий контроль цільового використання. В Україні як самостійні 

загальнодержавні фінансові установи функціонують наступні соціальні позабюджетні фонди: 

Пенсійний фонд, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, що спричинили втрату працездатності. В світовій практиці державні 

позабюджетні цільові фонди формуються в основному з метою сприяння реалізації 

конкретних цілей соціально-економічної політики держави. Це збільшує  можливості впливу 

держави на розвиток господарської діяльності та соціального життя. Але в чинному 

законодавстві України з 2001 року діє заборона на формування нових позабюджетних фондів. 

Між тим, існують пропозиції спеціалістів економіко-правової сфери, які полягають у відмові 

від дії даної норми та у створенні, наприклад, «Державного позабюджетного цільового фонду 

розвитку підприємницької діяльності та виробництва», який має формуватися за рахунок 

податку на прибуток підприємств, який необхідно переадресувати з Державного бюджету 

України в цей Фонд з метою його цільового використання на розвиток підприємницької 

діяльності та відтворення виробництва [1]. 

Державний кредит як частину державних фінансів розглядають у якості однієї з форм 

мобілізації та розподілу грошових ресурсів держави. Він може брати участь у формуванні та 

використанні бюджету та позабюджетних фондів, фінансуванні поточних видатків держави і 

покритті дефіциту державного бюджету. Місцевий кредит, на відміну від державного, має 

виключно цільове призначення та є основним джерелом фінансування місцевих інвестиційних 

програм. Основними його формами є  місцеві позики та комерційний комунальний 

банківський кредит. У складі фінансової системи його розглядають як самостійний інститут 

місцевих фінансів. Банківський кредит регулюється як фінансовим, так і цивільним правом. 
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Інститут страхування є ще однією складовою фінансової системи держави та діє в сфері 

публічних фінансів й сфері фінансового ринку. У першому випадку він  виступає у якості 

інституту обов’язкового державного страхування, а в другому – як вид добровільного 

страхування (як інститут фінансів страхування). Найбільш жорстке фінансово-правове 

регулювання відбувається у сфері обов’язкового страхування, а саме держава: в 

законодавчому порядку встановлює види, умови обов’язкового страхування; визначає 

бюджетні джерела виплат страхових відшкодувань; виступає однією зі сторін даних відносин; 

регулює відносини з використанням імперативного методу, що є характерним для фінансового 

права; законодавчо встановлює тарифи страхових внесків; платежів; визначає порядок 

формування, розміщення та витрачання відповідних фондів у публічних цілях [1].  

Фінанси населення (домогосподарств) в найменшому ступені регламентуються 

державою, так як держава не має інструментів прямого впливу на розподіл їх доходу, величину 

і цільове призначення грошових засобів. Між тим держава все ж впливає на загальну величину 

доходів домогосподарств шляхом розподілу та перерозподілу вартості сукупного суспільного 

продукту. 

Таким чином, кожна ланка фінансової системи України є специфічною та відносно 

самостійною, але ефективність системи загалом забезпечується їх тісним взаємозв’язком. 

Найбільша ефективність досягається за умови, коли діяльність різних складових законодавчо 

закріплена. Тому механізми управління бюджетною та позабюджетною сферою повинні 

якнайповніше регламентуватися законами та нормативними актами, а витрачання державних 

коштів відбуватися за наявності відповідних правових повноважень [2]. Особливого значення 

набуває також державний фінансовий контроль та регулятивний вплив держави. 

Безумовний вплив на формування фінансової системи здійснює діяльність таких 

державних органів як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів та впливають дії і рішення 

таких інституцій, як Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісії з цінних 

паперів та фондового ринку та інших. Національний банк є унікальним державним 

регулятором та має визначений інструментарій, який сприяє фінансовій стабільності в країні. 

Він провадить макропрудеційну політику, яка спрямована на усунення чи обмеження 

системних ризиків у банківській системі та фінансовому секторі [3]. Таку політику 

Національний банк розробляє, керуючись досвідом ЄС та рекомендаціями Базельського 

комітету з банківського нагляду. Інструментами макропрудеційної політики є методи 

регулювання (норми, вимоги, інші засоби). Одним з таких інструментів є економічні 

нормативи діяльності банків (базою для більшості з них був регулятивний капітал) [4]. 

Макропрудеційна політика в основному покладається на якісні цілі, тому й не має 

універсальних показників оцінки. Однак, існують показники, що дозволяють виміряти рівень 

фінансової стабільності, такі як коефіцієнти боргового навантаження, співвідношення наданих 

кредитів до вартості застави та інші та комплексні індикатори, які дозволяють оцінити поточну 

ситуацію у фінансовому секторі. До останніх, наприклад, належить Індекс фінансового стресу, 

представлений у Звіті про фінансову стабільність НБУ. 

Індекс фінансового стресу (ІФС) – індикатор, що відображає рівень напруги у 

фінансовому секторі України. ІФС набуває значень від 0 до 1, де 0 – повна відсутність напруги 

та 1 – найвищий рівень стресу. Він визначається  на основі 20 індикаторів, згрупованих за 

п’ятьма субіндексами (яким присвоєно початкову вагу) – субіндекс банківського сектору, 

поведінки домогосподарств, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів, 

валютного ринку [5]. Хоча цей індекс не вказує на майбутні ризики, але він надає змогу 

визначити системний чи епізодичний характер мають потрясіння фінансової системи та її 

складових, виміряти рівень стресу, оцінити тривалість та глибину періоду нестабільності.  

Крім того, Національний банк уповноважений: здійснювати оверсайт (нагляд) за 

банками, платіжними системами та системами розрахунків; проводити стрес-тестування 

банківської системи та найбільших позичальників банків; підтримувати банки як кредитор 

останньої інстанції; сприяти фінансовій стійкості банків (в першу чергу – системно важливих). 
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Останнє завдання вирішується, у тому числі, встановленням додаткових вимог до капіталу – 

прикладом може бути впровадження нормативу LCR (коефіцієнту покриття ліквідністю), що 

скасував економічні нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5) з 2 

вересня 2019 року. 

Роль Національного банку як державного регулятора забезпечення стабільності 

фінансової системи країни посилюється з розвитком фінансових відносин, а також зростає 

необхідність вжиття комплексу регулятивного впливу на умови господарської діяльності для 

подолання негативних тенденцій, пов’язаних з підозрілими операціями (відмивання грошей, 

фінансування тероризму та інше). Основою такої діяльності Національного банку є Закон 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [6] 
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В РОЗРІЗІ 
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Одним із найважливіших завдань в управлінні персоналом є наближення світоглядних 

позицій працівників українських підприємств до європейської ментальності, усвідомлення 

ними значення цифровізації, безперервності процесу освіти, посилення ролі знань в усіх 

сферах діяльності як одного з найважливіших чинників зростання їхньої 

конкурентоспроможності. 

Для визначення типів управління персоналом необхідно провести кластерний аналіз 

середніх значень характеристик управління персоналом. Цей статистичний метод ідентифікує 

групи країн з подібними типами управління. У цьому випадку внутрішньогрупова дисперсія 

характеристик управління персоналом в межах однієї групи стосовно міжгрупової дисперсії 

(відмінності між виявленими групами) повинна бути найменшою. 

Для формування кластерів використано дані EUROSTAT за 2021 р., зокрема показники, 

які характеризують ефективність управління персоналом у розрізі ряду європейських країн: 

– коефіцієнт навчання працівників (протягом останніх 4 тижнів); 

– показник трудової активності персоналу; 

– продуктивність праці; 

– щорічний чистий прибуток на одного працівника; 

– індекс витрат на оплату праці; 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831
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– рівень росту зайнятості; 

– частка зайнятих фахівців ІКТ, у % до загальної кількості зайнятих працівників 

підприємств. 

Коефіцієнт навчання працівників – коефіцієнт, що характеризує ефективність процесу 

цілеспрямованого формування в працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок 

і вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 

функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до 

потреб виробництва. 

Показник трудової активності персоналу показує ступінь реалізації інтелектуального та 

фізичного потенціалу робочої сили в процесі трудової діяльності [1]. Використання 

найефективніших способів впливу на поведінку людини, її трудову активність є однією з 

найважливіших і актуальніших функцій управління персоналом. 

Під продуктивністю праці розуміється співвідношення обсягів випуску та обсягів 

ресурсів, витрачених на випуск, виражені в ідентичних одиницях виміру. Випуском 

вважається сумарна вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності 

господарюючих одиниць або національної економіки в цілому. Під витратами ресурсів 

розуміються всі фактори виробництва, включаючи працю, капітал, землю та інші фактори, 

задіяні в процесі виробництва [4]. 

Для оцінки ефективності управління персоналом, прибутковості трудових ресурсів і 

прибутковості витрат на оплату праці конструюються відносні показники рентабельності, в 

чисельнику яких – розмір прибутку, а в знаменнику — вартість відповідних активів або 

витрати відповідних ресурсів, тож показник прибутку на одного працівника є одним із 

сучасних показників ефективності торгівлі, який має серйозні переваги в порівнянні з іншими 

індикаторами. Зокрема чистий прибуток на одного працівника – гарне вираження впливу 

нематеріальних активів, талантів, знань, мотивації співробітників на підсумкові результати 

діяльності компанії [3]. 

Зайнятість є сукупністю економіко-соціальних, правових та інших відносин, пов'язаних 

із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та їх залученням до суспільно 

корисної діяльності з метою доходу, компонентом трудової сфери, яка забезпечує реалізацію 

соціально важливих функцій та задоволення потреб соціуму у реалізації права громадян на 

працю та забезпеченні роботою активного населення [2]. 

Для проведення статистичного аналізу використано пакет прикладних програм 

STATGRAPHICS 19. 

Відстань між спостереженнями в кластерах визначено за допомогою Ward's method, який 

передбачає процедуру агломеративної ієрархічної кластеризації, у якій критерій вибору пари 

кластерів для злиття на кожному етапі базується на оптимальному значення цільової функції. 

Виходячи із візуального представлення результатів, утворено 3 кластери, які об’єднують 

країни Європи за коефіцієнтом навчання працівників (протягом останніх 4 тижнів); 

показником трудової активності персоналу; продуктивністю праці; щорічним чистим 

прибутком на одного працівника; індексом витрат на оплату праці; рівнем росту зайнятості; 

частою зайнятих фахівців ІКТ. 

Метод кластерного аналізу дає наочну візуалізацію розподілу спостережень на кластери 

з допомогою дендрограми (рис. 1).  

На основі проведеного аналізу встановлено, що до першого кластера увійшли Бельгія, 

Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Мальта, Австрія, Португалія. 

До другого кластера увійшло 5 країн: Данія, Люксембург, Нідерланди, Фінляндія, 

Швейцарія. 

До третього кластера увійшли Естонія, Литва, Угорщина, Румунія, Ісландія. 
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Рис. 1. Вертикальна деревовидна діаграма 

 

Країни Кластеру І характеризуються розвиненою економікою і високим рівнем доходу, 

проте стає усе складніше впроваджувати нові методи і техніки, цифровізація впроваджується 

відносно повільно, наявність бюрократії, контракти та угоди підтримуються на основі 

особистої довіри так само, як юридичних зобов’язань, профспілки завжди в опозиції до 

системи управління персоналу, через що падає продуктивність праці; країни Кластеру ІІ 

вирізняються високим рівнем доходу, розвиненою промисловістю, високоіндустріалізованою 

економікою з дуже низьким втручанням держави в ринок, кадрова функція має можливість 

впроваджувати інновації з точки зору спільних практик та законодавства, відсутність робочої 

ієрархії як такої, високий розвиток цифрової індустрії; країни Кластеру ІІІ переважно 

належать до переліку країн, що розвиваються, характеризуються відносно низьким розвитком 

цифрових технологій. 

На основі кластерного аналізу з використанням набору класифікаційних ознак 

кількісного характеру (коефіцієнт навчання працівників (протягом останніх 4 тижнів), 

показник трудової активності персоналу, продуктивність праці, щорічний чистий прибуток на 

одного працівника, індекс витрат на оплату праці, рівень росту зайнятості, частка зайнятих 

фахівців ІКТ, у % до загальної кількості зайнятих працівників підприємств) структуровано 

країни Європи, а саме виділено три кластери. Найменшу варіативність показали такі 

показники розвитку аграрного сектору в Україні, як:  показник трудової активності персоналу, 

продуктивність праці. Тобто визначальними показниками стали коефіцієнт навчання 

працівників (протягом останніх 4 тижнів), індекс витрат на оплату праці, рівень росту 

зайнятості. 

Дослідження галузевих особливостей управління персоналу кожного з кластерів з метою 

з’ясування зв’язку між рівнем цифровізації підприємств, рівнем освіченості працівників та в 

цілому ефективності управління персоналом показало наступні залежності: постійне навчання 

персоналу, ефективність управління персоналом, прибутковість трудових ресурсів і 

прибутковість витрат на оплату праці прямо залежить від підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва. 
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Таблиця 1. Результати кластерного аналізу 
Країна Кластер Характеристика 

Бельгія, Німеччина, 

Греція, Іспанія, 

Франція, Італія, Кіпр, 

Мальта, Австрія, 

Португалія 

І 

Кластер характеризується порівняно низькими значеннями 

коефіцієнта навчання працівників (протягом останніх 4 тижнів), 

показника трудової активності персоналу, індексу витрат на 

оплату праці, частки зайнятих фахівців ІКТ. Продуктивності 

праці, щорічний чистий прибуток на одного працівника, рівень 

росту зайнятості на середньому рівні. 

Данія, Люксембург, 

Нідерланди, 

Фінляндія, Швейцарія 

ІІ 

Високе значення коефіцієнта навчання працівників (протягом 

останніх 4 тижнів), показника трудової активності персоналу, 

щорічний чистий прибуток на одного працівника, рівень росту 

зайнятості, частка зайнятих фахівців ІКТ. Продуктивність праці 

та індекс витрат на оплату праці на середньому рівні. 

Естонія, Литва, 

Угорщина, Румунія, 

Ісландія 

ІІІ 

Кластер характеризується порівняно середніми значеннями 

коефіцієнта навчання працівників (протягом останніх 4 тижнів), 

показника трудової активності персоналу, індексу витрат на 

оплату праці. Висока продуктивність праці. Відносно низький 

рівень росту зайнятості, частка зайнятих фахівців ІКТ, щорічний 

чистий прибуток на одного працівника. 
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення ефективного функціонування держави, її соціальний та економічний 

розвиток напряму залежить від наповненості бюджетів усіх рівнів, адже завдяки ним держава  

виконує покладені на неї функції. Саме податкові надходження займають провідне місце серед 

джерел формування як держбюджету, так і місцевих бюджетів, що відображає їх фіскальну 

функцію. Окрім фіскальної функції, не менш важливою є регулююча функція податків, яка 

полягає у здатності держави через розмір ставок та податкові пільги стимулювати та 

регулювати діяльність суб’єктів господарювання. Зважаючи на високий дефіцит бюджету та 

економічну нестабільність існує необхідність аналізу структури доходів зведеного бюджету 

України, перегляду ефективності податкової політики та пошуку джерел зростання 

податкових надходжень.  

Згідно із статтею 9 Бюджетного кодексу України джерела доходів бюджету 

класифікують за такими розділами: податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій 
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з капіталом та міжбюджетні трансферти [2]. Їх динаміку в структурі зведеного бюджету 

України відображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура доходів зведеного бюджету України у 2017-2021 роках 

Примітка. Розроблено автором на основі даних [1] 

 

Із рис. 1 бачимо, що податкові надходження в структурі зведеного бюджету України 

протягом аналізованого періоду не мали постійної тенденції до спадання чи зростання. В 

цілому, за аналізований період, частка податкових надходжень зросла на 5,01%, а саме із 

81,45% у 2017 році, до 87,46% у 2021 році. У цілому, за аналізований період даний показник у 

середньому складав 83,55%, а на кінець аналізованого періоду, у 2021 році досяг абсолютного 

максимуму, а саме 87,46%, проте таке значення все ще є недостатнім значенням, та свідчить 

про неоптимальну структуру доходів бюджету, порівняно із європейськими державами, де 

середнє значення даного показника становить близько 90% [3]. 

Варто також зазначити, що всі податки поділяються на прямі податки, тобто ті які 

стягуються безпосередньо із доходів чи майна платника податків, та непрямі, які включаються 

в ціну товарів чи послуг у вигляді надбавки, та сплачуються їх покупцями. До прямих податків 

в Україні належать податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, рентна 

плата та ін. До непрямих відносять податок на додану вартість, акцизний податок та мито. Для 

більш детального аналізу податкових доходів зведеного бюджету, розглянемо їх склад та 

структуру у 2021 році (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура податкових надходжень до зведеного бюджету України у 2021 році 

Примітка. Розроблено автором на основі даних [1] 

 

З рис. 2 бачимо, що у 2021 році в структурі податкових надходжень до зведеного 

бюджету України прямі податки склали 48,7% усіх податкових доходів до зведеного бюджету. 

Основними серед них є податок на доходи фізичних осіб, частка якого в струкрі податкових 

надходжень надходжень зведеного бюджету склала 24,1%, та податок на прибуток 

підприємств, частка якого склала 11,3%, і рентна плата, на яку припало 6,2%. Непрямі податки 

у 2021 році склали 51,6% від усіх податкових надходжень. Серед них податок на додану 
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вартість із вітчизняних та імпортних товарів склав 37,1%, акцизний податок 11,9% та мито 

2,6%. Звідси бачимо, що найбільша частка податкових надходжень до держбюджету 

надходить із сплати ПДВ, що свідчить про високу ефективність механізму нарахування та 

сплати даного податку, який майже унеможливлює ухилення від його сплати. Наступними за 

розміром є податок на доходи фізичних осіб (24,2%), акцизний податок (11,9%) та податок на 

прибуток підприємств (11,3%). Важаємо, що частка доходів від податку на доходи та податку 

на прибуток в структурі податкових надходженнях бюджету є досить низькою, що спричинено 

високим рівнем тіньової економіки, який напряму впливає на розмір податкових надходжень 

до бюджету. Прослідкувати зв’язок рівня тінізації економіки та рівня податкових надходжень 

можна на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Взаємозв’язок між рівнем тіньової економіки та податковими надходженнями до 

зведеного бюджету України за 2017-2021 рр. 
Примітка. Розроблено автором на основі даних [1, 4] 

 

Із рис. 3 бачимо пряму залежність між рівнем тінізації економіки та розміром податкових 

надходжень до бюджету, а саме: чим нижчий рівень тінізації економіки, тим більшим є розмір 

податкових надходжень в структурі бюджету держави. Також слід розуміти, що за рахунок 

високого рівня тінізації, який за аналізований період склав в середньому 31,7%, держбюджет 

має недоотримання податкових платежів в такому ж обсязі. Тінізація економіки найбільшою 

мірою вдаряє саме по сплаті податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, податку 

на додану вартість та відповідно на суму сплаченого ЄСВ. Проте за рахунок зниження рівня 

тінізації економіки, держава може розкрити значні резерви зростання податкових надходжень, 

а отже і резерви зростання бюджетів усіх рівнів. 

Таким чином, можемо виокремити ряд проблем, які перешкоджають отриманню 

достатнього рівня податкових надходжень до бюджету:  

ー високий рівень тінізації економіки, викликаний недовірою бізнесу до держави, високою 

бюрократизацією та частою зміною законодавчого забезпечення підприємницької діяльності, яка 

унеможливлює ефективне планування діяльності бізнесу;  

ー незадовільна ефективність податкової політики, яка викликає диспропорції у розподілі 

податкового навантаження;  

ー відсутність ефективного механізму покарання за недотримання податкового 

законодавства, що створює сприятливе середовище для ухилення від сплати податків;  

ー велика кількість податкових пільг, які напряму впливають на дохідність держбюджету.  

Для подолання вищезазначених проблем, які перешкоджають надходженню податкових 

доходів до зведеного бюджету можна запропонувати такі рішення:  

ー збільшити оподаткування великих платників податків, оскільки основна маса фінансових 

ресурсів зосереджена саме там;  

ー зменшити кількість та розмір податкових пільг;  
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ー збільшити ставку акцизного податку, оскільки підакцизні товари купуватимуть у будь-

якому випадку;  

ー удосконалити податкове законодавство із переорієнтацію на євроінтеграцію, та підвищити 

відповідальність за його порушення; 

ー підвищити податковий контроль за рахунок іт-інфраструктури, та скоротити кількість 

перевірок бізнесу;  

ー знизити рівень бюрократизації та спростити процедуру офіційної реєстрації бізнесу;  

ー провести заходи з детінізації ринку праці, завершити пенсійну реформу, провести 

заходи для підвищення привабливості офіційного працевлаштування.  

Таким чином, можна зробити висновок, що провідна роль у регулюванні економіки 

держави та наповненні її бюджетів належить саме податковим доходам. У зведеному бюджеті 

податкові надходження займали у 2021 році 87,5%, що є досить високим значенням, яке 

поступово зростає, проте його значення все ще є нижчим, ніж у європейських державах, що 

свідчить про неоптимальну структуру бюджету України. Така тенденція говорить про те, що 

є невикористаною значна частина фіскального потенціалу податків, що спричинено тінізацією 

економіки, податковими пільгами та іншими причинами. Звідси бачимо, що у податкових 

надходженнях до бюджету є високий потенціал до зростання, для розкриття якого необхідно 

вжити відповідних заходів. 
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ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСТИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Фондовий ринок є важливою складовою ринку капіталів України, яка дозволяє залучати 

капітал та ефективно його розподіляти між всіма суб’єктами фінансової системи. Головною 

передумовою розвитку та ефективного функціонування фондового ринку є наявність 

наступних передумов: макроекономічна стабільність, наявність чіткого нормативно-

правового забезпечення, наявність довіри суб’єктів господарювання та домогосподарств до 

держави та інструментів фондового ринку, наявність розвинутої інфраструктури фондового 

ринку тощо. Проте, на сучасному етапі розвитку, фондовий ринок України функціонує в 

умовах економічної та політичної нестабільності, а також ряду інших дестабілізуючих 

факторів, які стримують розвиток даного ринку. Саме тому існує необхідність постійного 

аналізу стану фондового ринку України, пошуку стримуючих та дестабілізуючих факторів, та 

розробці шляхів їх подолання. 

Згідно із статтею 4 закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

фондовий ринок (ринок цінних паперів) є сукупністю учасників фондового ринку і 

правовідносин між ними щодо емісії, обігу, виконання зобов’язань, викупу та обліку цінних 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/2021/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://pidru4niki.com/1584072017682/finansi/finansi_krayin_yevropeyskogo_soyuzu
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
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паперів [1]. Розвиток фондового ринку держави є важливим індикатором розвитку як розвитку 

ринку капіталів, так і фінансової системи держави загалом. Варто зазначити що фондовий 

ринок України є досить молодим, оскільки почав формуватися лише у 1991 році, із прийняттям 

закону України «Про цінні папери і фондову біржу» [2].  

Сучасний стан вітчизняного фондового ринку сформований під впливом щонайменше 

чотирьох економічних криз, та ряду інших негативних факторів. Аби детальніше зрозуміти 

ситуацію на фондову ринку, розглянемо основні показники його діяльності упродовж останніх 

5 років (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Основні показники діяльності фондового ринку України у 2017-2021 роках* 

Показники 

Роки Динаміка з 

2017 по 

2021 рр., % 
2017 2018 2019 2020 2021 

Кількість організаторів торгівлі 8 5 6 4 4 -50,0 

Кількість випусків акцій, шт 118 93 78 71 86 -27,1 

Обсяг емісії акцій, млрд. грн. 324,84 22,26 63,53 32,98 42,88 -86,8 

Кількість випусків облігацій, шт 114 110 88 96 113 -0,9 

Обсяг емісії облігацій підприємств, млрд. 

грн. 
8,35 15,45 11,21 32,94 9,98 19,5 

Обсяг торгів, в т.ч.:  205,80 260,87 304,97 335,41 451,96 119,6 

- на первинному ринку, млрд. грн. 0,40 0,59 0,33 0,25 0,52 30,0 

- на вторинному ринку, млрд. грн. 201,77 254,93 301,71 335,16 451,44 123,7 

*Примітка. Сформовано автором на основі статистичних даних [3] 

 

Із поданих у табл. 1 даних бачимо, що протягом аналізованого періоду кількість 

організаторів торгівлі (фондових бірж) скоротилась вдвічі, а саме із 8 бірж у 2017 році, до 4 

бірж у 2020-2021 роках, а саме ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»», АТ «Фондова біржа 

ПФТС», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та АТ «Українська біржа» [3]. Саме 

через ці фондові біржі здійснюються торгові операції на фондовому ринку, тобто вони є 

платформами, де зустрічаються покупці і продавці цінних паперів, а скорочення кількості бірж 

вважаємо позитивним явищем, яке свідчить про оздоровлення фінансового сектору держави. 

Крім того, упродовж аналізованого періоду кількість емісій акцій на фондовому ринку 

скоротилась на 27,1%, а саме: із 118 емісій в 2017 до 86 у 2021 році, а найнижчого значення 

даний показник досяг у 2020 році, а саме 71 емісія, що значною мірою зумовлено скороченням 

рівня ділової активності через економічну кризу Covid-19. Щодо обсягів цих емісій, то 

найвищого значення вони досягли у 2017 році, а саме 324,8 млрд. грн., а в загальному за період 

цей показник скоротився на 86,8%, що є негативно тенденцією. На ринку облігацій ситуація 

не така однозначна: кількість випусків та їх обсяг не демонструють прямого зв’язку. Кількість 

випусків облігацій скорочувалась із 114 в 2017 році, до 88 у 2019 році, а надалі цей показник 

знову зростав. Щодо сумарних обсягів торгів фінансовими інструментами на фондовому 

ринку, то цей показник протягом аналізованого періоду зріс на 119,6%, демонструючи 

постійну тенденцію до зростання, що є позитивним явищем, оскільки демонструє розвиток 

усього фондового ринку. Також бачимо, що частка первинного ринку, на якому 

обслуговується емісія та первинне розміщення цінних паперів, в структурі зогального обсягу 

торгів є незначною, та не має чіткої тенденції до зростання чи спадання. На вторинному ринку, 

де відбувається купівля та продаж раніше випущених цінних паперів, ситуація більш 

однозачна, оскільки відбувалося стабільне зростання протягом усього аналізованого періоду, 

а саме на 123,7% із 2017 до 2021 року. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі, на фондовому ринку України є досить широкий 

спектр фінансових інструментів, основними серед яких є боргові цінні папери (корпоративні, 

державні облігації, казначейські зобов’язання та ін.), пайові цінні папери (акції, інвестиційні 

сертифікати та ін.), іпотечні цінні папери (заставні та іпотечні облігації) та деревативні цінні 
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папери (опціони, ф’ючерси, варанти тощо). Для більш детального аналізу стану фондового 

ринку України, розглянемо структуру торгів за видами фінансових інструментів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка структури торгів на фондовому ринку за видами фінансових інструментів у 

2017-2021 роках* 
*Примітка. Розраховано автором на основі офіційних статистичних даних [3] 

 

Як видно з рис. 1, у структурі торгів на фондовому ринку України упродовж 

аналізованого періоду найбільша частка належала державним облігаціям (ОВДП та ОЗДП): 

92,1 - 99,27%. Частка облігацій підприємств мала нестабільну тенденцію та скоротилася із 

2,9% у 2017 році, до 0,53% у 2021 році. На ринку акцій тенденція більш однозначна, відбулося 

скорочення торгів акціями із 2,45% усіх торгів на фондовому ринку у 2017 році, до 0,15% у 

2021 році, що є негативним явищем, оскільки саме завдяки емісії та обігу акцій має 

фондуватися бізнес. Частка похідних цінних паперів (опціонів та фючерсів), у структурі торгів 

на фондовому ринку скоротилася із 2,45% у 2017 році, до 0,01% у 2021 році. Отже бачимо, що 

структура торгів на фондовому ринку є далеко не оптимальною, що негативно впливає на 

розвиток фондового ринку та й економіки держави. 

Вважаємо, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, та має об’єктивно не 

оптимальну структуру, оскільки основна маса операцій здійснюються лише з державним 

облігаціям, з допомогою яких покривається дефіцит державного бюджету. Тому й не в повній 

мірі виконується головне завдання фондового ринку – забезпечення економічних відносин між 

усіма суб’єктами ринку задля мобілізації інвестиційних ресурсів та капіталу із однієї галузі, в 

іншу, яка потребує додаткового фондування для подальшого розвитку. Очевидно, що 

головним емітентом цінних паперів на фондового ринку України є держава з часткою 

емітованих облігацій на кінець 2021р. 99,2%, що свідчить про нерівномірність розвитку 

фондового ринку й обмежену участь інших суб’єктів в операціях випуску цінних паперів, що, 

на нашу думку, слід розцінювати як негативне явище. 

На основі проведеного аналізу, можемо виділити ряд стримуючих факторів щодо 

розвитку фондового ринку України: 

1. Недосконала нормативно правова база функціонування фонового ринку України, 

зокрема щодо захисту інтересів інвесторів. 

2. Невисокий ступінь використання акцій та похідних цінних паперів, спричинена 

низькою ліквідністю та непрозорістю фондового ринку, яка знижує привабливість фондування 

на організованому ринку, та підвищує привабливість позабіржового фондування. 

3. Низький рівень довіри населення до фондового ринку, що зумовлено низьким рівнем 

фінансової грамотності та недостатньо доступним інформуванням суспільства про 

особливості функціонування фондового ринку це призводить до низької активності 

домогосподарств на фондовому ринку. 

4. Нерозвиненість інфраструктури фондового ринку, відсутність єдиної моделі 

функціонування фондових бірж тощо. 
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На основі виділених стримуючих факторів щодо розвитку фондового ринку України, 

можемо запропонувати такі шляхи їх подолання: 

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування фондового 

ринку, а також податкового законодавства, із урахуванням міжнародного досвіду та реалій 

євроінтеграції України. 

2. Сприяння розвитку ринку акцій та похідних цінних паперів, у тому числі за рахунок 

впровадження на певний період податкових пільг з доходів від таких цінних паперів для 

фізичних осіб, а також розроблення програм стимулювання ліквідності та спрощення вимог 

щодо лістингу на фондового ринку, що дасть новий поштовх розвитку цих ринків. 

3. Проведення роз'яснень для населення щодо переваг і можливостей інвестування 

власних коштів із використанням цінних паперів, підвищення рівня фінансової грамотності 

населення, особливо серед молоді, на рівні середньої та вищої освіти. 

4. Сприяння утворенню ліцензованих інвестиційних компаній за умов посилення нагляду 

за їх діяльністю, комп’ютеризація торгів фондового ринку та розвиток системи Інтернет-

інвестування. 

Висновок: Фондовий ринок України є відносно молодим і перебуває на етапі 

становлення та розвитку. На сучасному етапі наявна низка проблем у його функціонуванні, 

подолання яких може розкрити значні резерви розвитку не лише для фондового ринку, а й для 

всієї економіки. Успішність розвитку фондового ринку України залежать від активної участі 

не лише держави, а й суб’єктів господарювання та домогосподарств. 
 

1. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон України № 3480-IV від 19.11.2022. URL: 
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2. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України № 1201-XII, втрата чинності від 12.05.2006. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-12#Text  

3. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: 

https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ 
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГООСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах підвищеного динамізму бізнес-середовища фокус стратегічних змін на 

підприємствах суттєво розширюється, що багато в чому ускладнює процес управління 

перетвореннями та посилює його актуальність у системі стратегічного управління. Проблема 

управління змінами в сучасних умовах господарювання підприємства є однією з найбільш 

часто обговорюваних у науковій і практичній літературі з менеджменту. Незважаючи на різні 

підходи щодо шляхів і засобів вирішення цієї проблеми, точка зору як науковців, так і 

менеджерів-практиків співпадає в тому, що вміння змінюватися вчасно і належним чином 

становиться одним з чинників, які визначають виживання та успіх підприємства.  

Питання управління стратегічними змінами, уточнення їх сутності, характеру та 

значущості для сучасних підприємств, а також взаємозв'язки з процесами розвитку та 

досягнення стійкості активно розробляються світовою та вітчизняною економічною наукою. 

Серед провідних закордонних вчених, що внесли істотний внесок до дослідження цих 

проблем, слід виділити А. Файоля, Э. Мейо, У. Оучи, А. Тейлора,  Д. Квінна,  І. Ансоффа, П. 

Друкер, І. Адізеса та ін.  Вагомий внесок у висвітленні даної проблеми зробили вітчизняні 

вчені Д. Воронков [1], О.Гусєва [3], В.Краля [4], В. Отенко [5], О. Раєвнєва [6], О. Сумець [7],  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-12#Text
https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

141 

Н.Фединець [8] та інші. 

Основною формою систематизації знань у кожній конкретній науці є теорія, яка дає 

цілісне, системне відображення певної області дійсності. На наш погляд, управління 

стратегічними змінами, являє собою концептуальну систему, яка відображає зв’язки між 

поняттями та твердженнями, властивостями та відношення елементів системи управління 

перетвореннями. Отже, базисом концепції управління стратегічними змінами виступає теорія, 

після структуризації якої відбувається обґрунтування методології управління стратегічними 

змінами. Подальше обґрунтування компонентної бази теорії і методології управління 

стратегічними змінами спрямоване на формування практичного базису управління 

стратегічними перетвореннями на підприємстві. 

Проведене теоретичне дослідження концептуальних підходів до управління 

стратегічними змінами показало, що дотепер не існує єдиної, загальноприйнятої думки щодо 

визначення теоретичного базису перетворень на підприємствах та відсутнє спільне бачення 

методологічного апарату з даної проблематики. Отже, розробка нових концепцій управління 

стратегічними змінами здатна суттєво доповнити накопичений потенціал знань для 

підвищення його теоретико-методологічного рівня та практичної цінності. 

В умовах турбулентного бізнес-середовища підприємства часто потрапляють в 

ситуації, які характеризуються невизначеністю, ризиком та неоднозначністю прийняття 

управлінських рішень. За таких обставин менеджери змушені вибирати найбільш оптимальні 

альтернативи управлінських рішень, що потребує наявності гнучкості та уміння проваджувати 

інновації в організацію діяльності підприємства. Для менеджерів українських підприємств 

посилення значущість вивчення теорії та практики управління змінами пояснюється таким: 

по-перше, вітчизняні підприємства працюють у більш динамічному зовнішньому 

середовищі, обумовленого соціально-економічним та політико-правовим станом держави;  

по-друге, не зважаючи на те, що за останні роки дослідження проблем управління 

стратегічними змінами мають більш  інтенсивний характер, слід зауважити, більшість 

публікацій основані на досвіді зарубіжних компаній, й недостатньо враховують особливості 

діяльності вітчизняних підприємств; 

по-третє, в існуючих умовах господарювання, яким притаманні стрімкий розвиток 

технологій, невпинні скорочення періодів життєвого циклу товарів, галузевих ринків та 

технологій, поглиблення глобалізаційних процесів, інтеграційні трансформації, вітчизняним 

підприємствам треба налаштовуватись на усвідомлення необхідності змін та їх постійне, 

структуроване і злагоджене впровадження.  

Більшість вітчизняних підприємств вже усвідомили той факт, що для ефективного 

функціонування та стійкого розвитку необхідним є постійне впровадження перетворень 

різного рівня. На окремих стадіях розвитку та у певних ситуаціях достатнім є впровадження 

тільки адаптивних змін, а у інших ситуаціях підприємству необхідні радикальні перетворення, 

результатом яких мають стати якісні трансформації у бізнес-процесах. Практика 

господарювання останніх років показує, що навіть за умов системного бачення керівниками 

напрямів та типології змін, що необхідні підприємству для підтримки  стійких конкурентних 

позицій, не всі підприємства здатні своєчасно та злагоджено їх запровадити. Це пов’язано з 

тим, що підприємствам бракує дієвих механізмів комплексної оцінки готовності до змін. Саме 

тому визначення концептуальних засад та дослідження практичних аспектів комплексної 

оцінки готовності вітчизняних підприємств до змін є дуже актуальною складовою загальної 

концепції управління стратегічними змінами, яка вимагає постійного удосконалення.  

На рисунку 1 представлено науково-методичний підхід  до управління стратегічними 

змінами на підприємстві, який узагальнює аспекти дослідження актуальних проблем 

управління стратегічними змінами, а саме: 

 визначення  рівня стратегічного управління підприємством; 

 діагностика ефективності попереднього  досвіду планування та впровадження змін; 
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аналіз головних проблем управління майбутніми змінами з точки зору керівників 

підприємства. 

 

Рис. 1. Науково-методичний підхід до управління стратегічними змінами на 

підприємстві 

 

По мірі свого розвитку кожне підприємство постає перед проблемою необхідності оцінки своїх 

можливостей з метою подальшого розвитку, оптимізації бізнес-процесів або раціоналізації роботи 

окремих підрозділів. Це, в свою чергу, вимагає якісного моніторингу теперішнього стану 

підприємства і визначення та пошук резервів поліпшення його функціонування. На цьому етапі 

керівництво постає перед питанням визначення потенціалу підприємства – того, в якій мірі воно 

спроможне на певного роду зміни, наскільки воно відповідає тим вимогам зовнішнього середовища, 

які диктує ринок, та який розмір економічної міцності вже набутий підприємством.  

Світовий досвід показує, що здатність генерувати і впроваджувати стратегічні зміни є 

найважливішим фактором ефективного функціонування та стабільного розвитку сучасних 

підприємств. При цьому будь-які зміни містять у собі протиріччя між прагненням підприємства як 

економічної системи зберегти стабільність, з одного боку, і необхідністю її постійного розвитку – з 

іншого. Практика ведення бізнесу вітчизняними підприємствами підтверджує, що для підтримки 

стратегічної стійкості необхідний дієвий механізм управління змінами. Адже в умовах підвищеного 

динамізму бізнес-середовища соціально-економічна ефективність підприємств підтримується лише 

на основі дієвої системи упередженого реагування та проактивного впровадження змін. З огляду на 

все вищеозначене, розробка теоретико-методологічної концепції управління стратегічними змінами, 

спрямованої на удосконалення та гармонізацію процесів управління перетвореннями на вітчизняних 

підприємствах, створює широку платформу для наукового пошуку та дискурсу. 

Емпіричне дослідження управління стратегічними змінами, як самостійного наукового 

напряму,  дозволяє зробити такі узагальнення. 

Формування та розвиток нових управлінських парадигм зводять процес запобіжного 

планування та впровадження стратегічних змін до рангу ключового елемента всієї системи 

 Оцінка цільності стратегічного управління 

 Оцінка структуризації стратегічного управління 

 Оцінка ступеня замученості працівників різної 

ієрархії до процесу управління змінами 
 

 Систематизація причин проведення стратегічних 

змін 

 Структуризація впровадження стратегічних змін у 

попередньому періоді 

 Оцінка та аналіз  впровадження стратегічних змін  

 Оцінка усвідомленості керівництвом необхідності 
змін 
 Виявлення бар’єрів, що перешкоджають управлінню 
стратегічними змінами 
 Оцінка готовності персоналу підприємства до 
впровадження стратегічних змін 

Визначення 

рівня 

стратегічного 
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стратегічного управління підприємством. Для кожного рівня управління стратегічними змінами та 

для кожного рівня розвитку підприємства характерними є наявність власних моделей, методів, етапів 

проведення процесу перетворень, що обумовлює їх ефективність та результативність. Тому для 

кожного сучасного підприємства головною метою управління стратегічними змінами стає 

обґрунтований вибір управлінських рішень щодо стратегічних змін у відповідності з діючими або 

прогнозованими факторами бізнес-оточення та внутрішнього середовища підприємства. 

Визначення рівня готовності підприємства, й у першу чергу, його персоналу, до змін є 

обов'язковим елементом цілісного механізму управління стратегічними змінами. 
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ТЕРМІН «ОСОБЛИВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ» ЯК ДОДАТКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ПОДАТКУ 

 
Важливим теоретичним надбанням у науковій думці в оподаткуванні є вчення про 

податок, що досліджувався ще у памфлетах відомих філософів і меркантилістів, науково 

збагачувався у працях фізіократів і класиків політичної економії, набував подальшого 

розвитку у розробках кейнсіанців і обґрунтовувався в нових наукових школах, заснованих на 

сучасних економічних теоріях. Завдячуючи представникам економічних наукових шкіл, 

податок удосконалювався за формою сплати, змінювався за змістом і набував нових ознак, 

переходив із розряду пожертви уряду та примусового платежу до усвідомленого виконання 

його платниками обов’язку перед державою (див. статтю 67 Конституції України), не втрачав 

свого початкового призначення як фіскального явища з поступовим надбанням властивостей 

важливого податкового інструмента у державному податковому регулюванні економіки.  

Тож функціональне призначення та теоретичне збагачення вчення про податок у відомих 

економічних школах дозволили науковцям вбачати у фіскально-регулювальному явищі 

окрему підсистему з властивими їй елементами, знаними у фахових аудиторіях як обов’язкові 

та додаткові. Причому і перші, і другі мають своє прикладне застосування. Так у вітчизняному 

податковому законодавстві перелік обов’язкових елементів податку зафіксовано у пункті 7.1 

статті 7 Податкового кодексу України (ПК України), серед яких: платники податку, об'єкт і 

база оподаткування, ставка та порядок обчислення податку, податковий період, строк та 

порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Тож на етапі нормотворчої роботи як на рівні парламенту держави, так і місцевих рад при 
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запровадженні будь-якого податку вказані елементи повинні бути обов’язково передбаченні у 

відповідних податкових законах, якими вносяться зміни до ПК України, або у рішеннях про 

місцеві податки та збори, що набирають чинності на територіях громад.   

Стосовно додаткових елементів податку, то до їх переліку нами віднесено податкову 

пільгу, оскільки відповідно до пункту 7.2 статті 7 ПК України вона «може передбачатися при 

встановленні податку парламентом або місцевими радами». Саме таке словосполучення дає 

підставу відносити її до додаткового або необов’язкового елемента податку, на чому нами вже 

наголошувалося (більш предметно див. [1, с. 92-94]). Отож, зазначене вказує не лише на суто 

теоретичне походження елементів податку, але і на їх практичне застосування, причому, в 

одному випадку, обов’язкове, а в іншому – на розсуд парламенту та депутатів місцевих рад, 

зокрема як в епізоді з податковою пільгою.  

Однак, з токи зору призначення податкової пільги та функцій податків, вважаємо, що у 

чинному податковому законодавстві вона повинна мати вищий статус і знаходитися у пункті 

7.1 статті 7 ПК України, тобто серед обов’язкових елементів. При цьому не заперечуємо 

опонентам про необхідність окремого дослідження, започаткованого нами у попередніх 

працях стосовно цього питання [1, с. 92-94].  

З огляду на мету дослідження, додамо, що окрім перелічених елементів податку у 

вітчизняних працях на податкову тематику широкого застосування набу термін «особливість». 

Останній, як правило, використовується у словосполученнях «особливість в оподаткуванні», 

«особливість оподаткування», «особливість обчислення та сплати податку» тощо, причому – 

звично у науковій термінології для виокремлення характерних ознак у податковій справі. 

Звісно, застосовуване словосполучення у фахових публікаціях, зважаючи на його широке 

використання, не може бути непоміченим та зміщує акцент дослідження на доцільність його 

визнання як окремого елемента податку. Дискусія тут може вестися щодо коректності 

віднесення цього терміну до першої або другої груп елементів податку, зокрема обов’язкових 

або додаткових, як у випадку з податковою пільгою за чинного податкового законодавства.  

Додатково зауважимо, що означене поняття «особливість» використовується і в 

нормативно-правовій лексиці з окремих платежів. Так, за нашими підрахунками, у ПК України 

на дату написання цієї праці загалом налічувався 101випадок його застосування. 
Тож, недостатність вивчення терміну «особливість оподаткування», необхідність його 

обґрунтування як специфічної ознаки, властивої відповідному періоду, стану або критерію, 

характерному певним групам платників податків при встановлені для них окремого порядку у 

розрахунках з бюджетами, доцільність використання у податковій термінології (поряд з 

іншими елементами податку) та подальше практичне застосування у вітчизняному 

податковому законодавстві як додаткового елемента податку, окреслили  науково-практичну 

проблему та визначили мету нашої публікації. 

Відразу слід зазначити, що підхід щодо віднесення терміну «особливість оподаткування» 

до відповідної групи елементів податку ще не набув поширення в наукових публікаціях. Не 

виокремлено такого податкового елемента і у чинному податковому законодавстві, хоча у його 

положеннях словосполучення «особливість оподаткування» є достатньо використовуваним 

фактом. Останній характерно простежується із внесенням змін до ПК України в умовах 

воєнного стану. Тут ідеться про Закон №2120-IX [2], яким передбачено для платників єдиного 

податку третьої групи додаткові особливості оподаткування, що застосовуються тимчасово «з 

1 квітня 2022 року та діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану», 

на чому нами вже наголошувалося раніше (більш предметно див. [3, с. 157-159]).  

Причому законодавець застосовує зазначений термін як важливу складову в 

оподаткуванні, наголошуючи на останній як необхідній ознаці, зокрема: «Платниками… які 

використовують особливості оподаткування…» (підпункт 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу 

XX «Перехідні положення» ПК України); «відсоткова ставка… для платників… які 

використовують особливості оподаткування…» (підпункт 9.4) тощо. Натомість, Академічний 

тлумачний словник української мови визначає поняття «особливість» як «…характерну рису, 
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ознаку, властивість кого-, чого-небудь» [4], тоді як оподаткування характеризується як процес 

з «узаконеного державою обкладання податками…» [5]. Безумовно, без такої ознаки у період, 

на який розповсюджуються особливості оподаткування, процес обкладання не запуститься або 

зупиниться та й сам податок не зможе реалізувати свої функції, як, власне, і без порядку 

обчислення та сплати тощо, які, як зазначено вище, є обов’язковими його елементами.  

Однак, якщо останні віднесено до обов’язкових елементів, зважаючи на постійне 

використання в будь-якому податку, то словосполучення «особливості оподаткування» 

застосовується у виняткових випадках. Саме через притаманну винятковість, на нашу думку, 

термін «особливості оподаткування» доцільно характеризувати як додатковий елемент 

податку з віднесенням до групи з однойменною назвою. 

Отже теоретичне надбання наукових шкіл та функціональне призначення податку, 

проведений аналіз, одержані результати та наведені обґрунтування дозволяють розширити 

перелік складових фіскально-регулювального явища з віднесенням до групи додаткових його 

елементів терміну «особливості оподаткування». Така специфічна ознака необхідна для 

відповідних періодів і станів в оподаткуванні та виокремленні відмінностей для певних груп 

платників податків при встановленні тимчасового порядку у розрахунках з бюджетами, що 

матиме теоретичну доцільність використання у податковій термінології та подальше 

практичне застосування у вітчизняному податковому законодавстві у складі групи додаткових 

елементів податку, як це є у випадку з податковою пільгою за чинного податкового 

законодавства. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасні умови територіального соціально-економічного розвитку в Україні гостро 

обтяжені військовими діями на тлі протистояння України і Росії. Щоденні військові атаки та 

бомбардування об’єктів критичної інфраструктури вимагають від органів територіального 

самоврядування, місцевих державних адміністрацій, представників бізнесу та кожного 

окремого громадянина швидкої реакції та заходів адаптації до таких викликів сьогодення. 

Адже актуальними залишаються завдання не просто вижити та відстояти територіальну 

цілісність, а забезпечити процеси виробництва, інноваційне оновлення територіального 
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розвитку тощо. В таких умовах виникає необхідність посилення участі всіх громадян у 

забезпеченні спільних завдань соціально-економічного розвитку.  

Сутність соціальної відповідальності та інклюзивного зростання змінюються разом з 

еволюцією свідомості людей, разом з мотивацією інтегрувати концепції соціальної 

відповідальності та інклюзії в різні сери життя.  

На даний час дослідниками висунуто різноманітні ідеї щодо визначення понять 

«соціальної відповідальності» та «інклюзивного розвитку», які знайшли своє відображення 

в концепціях соціальної відповідальності та інклюзивного розвитку. Виникнення концепції 

соціальної відповідальності бізнесу дослідники поєднують із ідеєю корпоративної соціальної 

відповідальності, яка стала популярною у 1950-ті роки у Сполучених Штатах Америки і 

ставала все популярнішою із збільшенням впливу корпорацій. У той час соціальну 

відповідальність розуміли як економічну - здійснення ділових операцій, скерованих на значне 

підвищення прибутку. На початковому етапі підприємець самостійно визначав етичну 

складову дій згідно до своїх припущень про цінності і мету суспільства, тому соціальна 

відповідальність мала суб’єктивну принциповість. 

Дослідженням проблеми соціальної відповідальності бізнесу займається широке коло 

вітчизняних і зарубіжних вчених, які пропонують широкий ряд визначень. 

Визначення соціальної відповідальності бізнесу можна згрупувати за п’ятьма 

напрямами: 

- відповідальність як добровільні зобов’язання підприємств; 

- відповідальність як спосіб управління підприємством; 

- відповідальність як система моральних норм; 

- відповідальність за вплив рішень підприємства; 

- відповідальність як об'єкт державної політики. 

У контексті поєднання соціальної відповідальності та інклюзивного зростання, 

особливої уваги набуває питанням економічної ефективності соціальної відповідальності 

представників громади та бізнесу щодо територіального розвитку. На основі проведеного 

аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених, можна виділити, що існують три підходи до 

визначення соціалізації бізнесу:  

1) інструмент максимізації прибутку;  

2) основний сенс «життя» бізнесу;  

3) поєднання соціалізації та економічного результату. 

Результати досліджень показують, що бізнес, реалізовуючи свою соціальну функцію, 

отримує додаткову економічну вигоду. 

Варто зазначити, що амбітні представники громади та бізнесу, які прагнуть розквіту 

територій на яких вони проживають, поступово починають розуміти, що активні соціальні 

позиції допоможуть їм швидше цього досягти.  

Поєднання соціалізації та інклюзії  виступає дуже потужним фактором територіального 

розвитку, що проявляється в змінах соціальних та економічних умов, у рівні зайнятості 

населення, у впливі на навколишнє середовище тощо. 

Посилення соціальної відповідальності та інклюзії на рівні територіального розвитку є 

основою для підвищення конкурентоспроможності територій та формування ефективної 

стратегії розвитку.  
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ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ТА 

ПІСЛЯВОЄННОГО СТАНУ 

 

Cуспільне і економічне життя в Україні зараз переживає найважчий період її розвитку. 

Військові дії, розв'язані росією на всій території України, зруйнували всі традиційні підходи 

до державного управління фінансами та економікою. Сформована логістична, виробнича та 

фінансова інфраструктура повністю деформована. 

Військові дії в Україні актуалізували трансформацію та перегляд існуючих підходів до оцінки 

економічної безпеки країни. Одним з найважливішим чинником забезпечення економічної безпеки є 

фінансова безпека. Фінансова безпека розглядається через стандартні компоненти, такі як фінансова 

безпека сектору, безпека фондового ринку, боргова та бюджетна безпека, які мають значний вплив з 

питань формування економічної безпеки. Водночас цифровізація у фінансовій сфері сектор була 

визначена як нова складова, що забезпечує доступ до фінансових ресурсів навіть в умовах розгортання 

бойових дій в Україні. Тому фінансова цифровізація оцінена як ефективне забезпечення стану 

фінансової безпеки для економічної безпеки України.  

Цифровізація фінансової системи України, яка почалася в 2008 році (близько 5% транзакцій з 

використанням карток були електронними платежами) і почала свій сталий розвиток з 2017 року 

(вихід на ринок повністю віртуального банку) дозволила Україні вистояти перші тижні війни та 

забезпечити функціонування фінансової системи. Завдяки підвищенню рівня фінансової інклюзії та 

розвитку цифрових фінансових послуг за останні роки, станом на початок 2022 року більшість 

домогосподарств та суб’єктів господарювання в Україні могли здійснювати офіційні фінансові 

операції дистанційно. Саме це зробило можливість підтримувати фінансову стійкість суб'єктів 

господарювання та населення, а також трансформувати інструменти забезпечення економічної 

безпеки органами державної влади. Але, для того, щоб підтримувати можливість забезпечення 

стабільності фінансової системи в умовах воєнного стану необхідно переглянути підходи до оцінки 

економічної безпеки країни з врахування впливу фінансової цифровізації, а також відведення їй 

пріоритетного місця в системі відповідних показників загального інтегрального показника 

економічної безпеки. 

Актуальним стає не тільки розробка підходу до комплексної оцінки стану економічної безпеки 

з урахуванням рівня цифровізації, а й визначити рівень впливу кожної складової з метою прийняття 

найбільш ефективних управлінських рішень в умовах катастрофічно обмежених фінансових ресурсів 

держави. Саме за таких умов державні органи зможуть підтримувати достатній рівень економічної 

безпеки держави та забезпечувати відносну стабільність фінансової системи. 

Для того, щоб протистояти кризі, необхідно також працювати над розробкою плану дій щодо 

цифровізації з акцентом на інфраструктуру, державні послуги та цифрову економіку . З точки зору 

негайних заходів, Україні потрібно зосередитися на тому, щоб забезпечити підключення підприємств 

і громадян до інтернету, а також на модернізації комунікацій та інфраструктури громадських 

послуг. Щоб гарантувати, що найбільша кількість фірм і державних установ зможе продовжувати 

роботу під час війни, важливим є впровадження програмного забезпечення та практик дистанційної 

роботи. Така практика зможе підтримати продуктивність компаній і розробити нові цифрові бізнес-

моделі. Але для досягнення мети вирішальними будуть додаткові інвестиції в навички та 

управлінську практику працівників. 

Україні слід зосередитися на подальшому вдосконаленні свого багатоканального підходу та 

підтримці стійкості уряду, щоб забезпечити громадян, у тому числі переміщених за кордоном, доступ 
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до державних послуг. Багатоканальні стратегії мають вирішальне значення для забезпечення доступу 

до послуг через будь-який канал у будь-який час. Цей підхід значною мірою спирається на створення 

моделей уряду як платформи, яка буде забезпечувати доступ до необхідних ресурсів та інструментів 

(включно з державною інформаційною системою та центрами обробки даних, де зберігаються дані 

громадян), які є критично важливими під час кризи. 

У воєнний період важливо діяти швидко, якісно та сконцентровано, бо якщо не діяти зараз, то 

далі буде все тяжче. Також дуже необхідним є забезпечення економічної безпеки в період 

післявоєнного стану у середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

У середньостроковій перспективі (2023-2025 рр.) можна запровадити численні фіскальні, 

регуляторні та фінансові механізми для підтримки розвитку післявоєнної цифрової економіки. Для 

стимулювання інвестицій і розвитку цього сектору знадобляться будь-які подальші фіскальні заходи, 

такі як аналіз існуючих податкових пільг та розгляд спеціальних податкових режимів. Наприклад, 

можна розглянути питання про те, чи слід замінити або доповнити спеціальний режим оподаткування 

іншим заходом, таким як податковий кредит для витрат на дослідження та розробки, оскільки вони 

були визнані ефективними інструментами в інших країнах. 

У довгостроковій перспективі (2026-2032 рр.) Україна може зосередитися на розбудові надійної 

інфраструктури даних для вимірювання цифрової економіки для підтримки політики, заснованої на 

фактичних даних. Тобто, Україна може розглянути можливість інтеграції до Європейської 

статистичної системи (ESS), яка має на меті надавати порівняльні показники для підтримки політики, 

заснованої на фактичних даних. 

Отже, цифрові технології у фінансовій системі відіграють дуже важливу роль для економічної 

безпеки та у відновленні України.  Руйнування, спричинені війною, слід використати як можливість 

відновити, модернізувати та розширити використання та доступ до комунікаційної та цифрової 

інфраструктури. Інші невідкладні заходи можуть бути зосереджені на підтримці дистанційної роботи 

та полегшенні цифрового доступу до державних послуг, у тому числі для переміщених громадян. 

Незважаючи на те, що Україна досягла чудових результатів у збереженні більшої частини цих 

основ, конфлікт підкреслив необхідність фізичного захисту цифрової урядової інфраструктури, 

досягнення більшої інтеграції між урядовими організаціями та вдосконалення управління даними. 
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БОРГОВА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Місцева влада в основному покладається на фінансові платформи для запозичень, а 

також може сформулювати політику втручання у фінансову установу. Уряди схильні до 

надмірних запозичень, які витісняють корпоративне фінансування. Незалежно від того, 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx
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фінансування це державне чи корпоративне фінансування, кінцевий потік капіталу визначає 

рівень фінансової ефективності. Деякі дослідження довели, що сувора політика управління 

потоками капіталу може ефективно пом’якшити невідповідність капіталу та сприяти 

реальному економічному зростанню. Крім того, фінансовий ринок є ефективним способом 

пом’якшити ефект витіснення боргів місцевих органів влади. Поглиблення фінансової 

маркетизації збагатить фінансові ресурси, доступні підприємствам, зменшить фінансові 

обмеження, викликані інформаційною асиметрією, і надалі покращить доступність 

фінансування підприємств. 

Реальна економіка є запорукою сталого економічного розвитку. Визнання реальної 

економіки основною силою розвитку є основним стратегічним напрямком і політичним 

напрямком економічного розвитку України.  

Завдяки політиці децентралізації, яку реалізує центральний уряд, місцеві фінансові 

ресурси в їхньому розпорядженні збільшуються, а поведінка фінансових установ, керована 

місцевими фінансами, може стати основним джерелом ринкової економічної динаміки. 

Незважаючи на те, що економічна модель у цих конкретних відносинах між фінансами та 

реальною економікою може генерувати низку ефектів оптимізації розподілу ресурсів, існуюча 

література нехтує конфліктами стимулів, що виникають через той факт, що органи місцевого 

самоврядування також можуть бути залучені до економічної діяльності та опору циклічним 

факторам економічного розвитку. Тиск на державні фінанси та потреба чиновників у 

виконанні службових обов’язків посилили запозичення місцевих органів влади, що ускладнює 

розподіл ресурсів фінансових установ. 

Водночас зовнішні потрясіння також можуть впливати на циклічні рухи фінансів, ще 

більше впливаючи на економічний розвиток, що призводить до низки «ланцюгових» ефектів. 

Як ми бачимо, органи місцевого самоврядування використовують борг, щоб збільшити попит, 

щоб стимулювати місцеве економічне зростання, одночасно витісняючи частину 

корпоративного фінансування, що впливає на розвиток підприємств. Особливо важливим є те, 

як знайти баланс між цими ефектами для підвищення фінансової ефективності, особливо, в 

умовах повномасштабної війни.  

Перш ніж систематично аналізувати вплив боргів місцевих органів влади на фінансовий 

цикл і реальну економіку, необхідно докладніше пояснити, чому органи місцевого 

самоврядування випускають борги. Поведінку місцевих органів влади щодо емісії боргових 

зобов’язань можна загалом розділити на дві категорії: пасивна емісія боргових зобов’язань та 

активна емісія боргових зобов’язань, серед яких причини пасивного боргу включають: (1) 

міське планування та будівництво під керівництвом місцевих органів влади має величезний 

попит на капітал, особливо коли державний дохід від передачі землі досягає максимуму з 

часом. Економічний спад призвів до збільшення розриву в державних доходах і видатках і 

посилення фінансового тиску на державу; (2) органи місцевого самоврядування мають 

величезний попит на кошти для оцінки ефективності, наприклад ВВП, сприяння 

«стабільному» економічному зростанню та погашення старих боргів. З огляду на обмежені 

бюджетні надходження, місцеві органи влади мають більший стимул йти в борг. Причини 

активної заборгованості такі: По-перше, органи місцевого самоврядування стимулюють попит 

і виробництво через споживання кредитів, щоб стимулювати місцеве економічне зростання. 

Крім того, економічний спад також призводить до зменшення податкових надходжень 

місцевих органів влади. По-друге, існує конкуренція між органами місцевого самоврядування 

за економічний розвиток, особливо тому, що після реформи центральної та місцевої системи 

оподаткування місцеві органи влади стали основним органом місцевого економічного 

розвитку. 

Однак, військові дії та умови воєнного стану вносять свої корективи. Як зменшуються 

загальні доходи державного бюджету, так само зменшуються і доходи місцевих бюджетів. На 

рівні державного бюджету країна має міжнародну фінансову підтримку, а також ряд 

монетарних та кредитних інструментів, що дозволяють фінансувати дефіцит державного 
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бюджету, на відміну від місцевих бюджетів. Хоча, згідно законодавства України місцеві 

бюджети не можуть прийматись дефіцитними, але таким чином місцеві органи влади мають 

брати до уваги і неможливість розширення боргових програм для місцевого самоврядування. 

Однак, можна зазначити, що міжнародні пільгові кредити та програми, на які можуть 

розраховувати також і місцеві органи влади, можуть стати варіантом виходу із ситуацій. 

Поглиблюючи міжнародні зв’язки різні територіальні громади, міста, села та селища (в першу 

чергу найбільш постраждалі) можуть розраховувати на програми міжнародної допомоги.  
 

1. Petrukha N. M., Hudenko O. D., Mazur A. O., Maltsev M. A. (2021). State stimulation of sustainable development of narural-

resource and agrarian sectors of the national economy. Economic Bulletin. Series: finance, accounting, taxation. № 8. P. 95–105. DOI: 

10.33244/2617-5932.8.2021.95-105. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ЛІСГОСПІВ 

 

Сьогодні працівники лісгоспів у своїй роботі активно застосовують цифрові рішення. 

Під цим об’ємним поняттям, насамперед, розуміють сучасні комп’ютерні та мобільні 

програми, інформаційні системи та технології, спрямовані на підвищення ефективності бізнес-

процесів в господарській діяльності. Серед таких рішень помітне місце займають системи 

моніторингу територій, наприклад, відеоспостереження, що дає змогу в режимі реального часу 

виявляти місця та запобігати пожежам через окремо виведений пульт адміністратора. Після 

виявлення фактів пожежі в лісових угіддях та точного місця займання працівники відповідних 

структурних підрозділів на спеціальній техніці, в якій міститься все необхідне приладдя 

оперативно виїжджають на місце пожежі для її локалізації. Крім того, за допомогою 

відеоспостереження є можливість контролювати стан меліораційних смуг, що допомагають 

уникнути поширення вогню у лісі [1, с. 210]. 

Задля осучаснення та узагальнення необхідної інформації для конкретного лісового 

обходу в лісгоспах існує реальна практика застосування електронного паспорту обходу. Тобто 

працівники під час планових обходів території підприємства за допомогою новітньої 

мобільної техніки (як правило, смартфонів або планшетів) здатні нагромаджувати великий 

об’єм інформації з можливістю подальшого редагування та внесення змін користувачем. На 

таких пристроях, зазвичай, містяться: положення чинної законодавчої бази; набір важливої 

нормативно-правової документації (стандарти, технічні характеристики, нормативи тощо); 

сучасні цифрові картографічні матеріали; інструкції з охорони праці; геоінформаційні 

мобільні додатки з таксаційною характеристикою лісового фонду; детальний опис 

лісонасаджень та ін. 

Поєднані між собою мережею, такі пристрої створюють систему, яка ефективно 

поширює необхідну інформацію по ланцюгу «керівник – підлеглі» і навпаки. На перший 

погляд здається, що для таких цілей достатньо було б можливостей середнього за параметрами 

смартфону, але практика застосування показує, що екрана телефону недостатньо для зручного 

перегляду і тим більше внесення детальної інформації у табличні формати. Використання 

смартфону з великим екраном чи планшету тут є більш доречним. Крім того, працівники 

можуть самі компонувати власний набір програмних продуктів та укладати інструкцію 

користувача. 
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Для налаштування співпраці між майстрами лісу та головним лісничим часто 

застосовується хмарний сервіс Google Диск, де зберігаються електронні таблиці з основних 

напрямів роботи майстра лісу на лісовому обході, зокрема: планові завдання з лісокультурного 

виробництва; планові завдання з рубок формування і оздоровлення лісів, з протипожежних 

заходів; відомості лісових культур із запроєктованими агротехнічними та лісовими заходами 

та інформація про їх виконання. Узагальнення цієї інформації відбувається шляхом зведення 

всіх даних на рівень лісництва, де головний лісничий має можливість систематизувати та 

аналізувати ці показники для прийняття управлінських рішень і доведення їх до підлеглих. 

Однією із найнеобхідніших функцій електронного паспорту обходу є геоінформаційні 

мобільні додатки. Вони дозволяють майстрам лісу, перебуваючи в лісі, мати оперативний 

доступ до планово-картографічних матеріалів з GPS прив’язкою, таксаційних характеристик 

лісового фонду, визначення орієнтовної площі конкретних лісових ділянок (всихання, 

пожежа), встановлення меж таксаційних виділів, що схожі за своїми характеристиками, 

можливості відсортування відповідних даних з винесенням їх на плани лісонасаджень. 

В умовах лісгоспів рядові працівники додатково використовують мобільний додаток 

SmallForest, що представляє собою якісне цифрове рішення для управління лісовим фондом. 

Цей додаток містить квартальну та видільну сітку ряду підприємств і дозволяє переглядати її 

всім охочим. При авторизації користувача в системі цей додаток перетворюється на 

своєрідний «лісовий месенджер», тобто користувач може ввести інформацію про виділ і 

поширити її між своїми працівниками у лісгоспі. 

Функціонал мобільного додатку SmallForest передбачає редагування-створення нових 

виділів або ділянок і введення інформації (таксаційних показників) про них. Введена 

інформація опісля передається іншим працівникам лісгоспу, що дозволяє отримувати 

оперативну інформацію про зміни, які відбуваються в лісовому фонді. 

На практиці інженер лісового господарства вводить у своєму смартфоні інформацію про 

рубку (або щось інше), яка планується, а головний лісничий чи його помічники отримують ту 

саму інформацію на карті у себе в смартфоні. Повідомлення передаються автоматично, а у 

випадку відсутності отримувача в мережі більше 30 днів, дані видаляються. Фактично це 

маленька технологія «Блокчейн», якщо можна це так назвати, адже кожен користувач 

лісництва має повну інформацію про зміни у лісництві, а спеціаліст лісгоспу – дані по всіх 

лісництвах. Система дозволяє одночасно мати десятки копій інформації, а у випадку поломки 

одного смартфону дані не зникнуть. Передбачено також можливість відправлення всіх 

існуючих даних іншому користувачу у випадку появи його телефону в мережі. 

Мабуть, серед недоліків цього додатка варто відзначити, що інформація не передається 

територіальним і центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері лісового господарства. Однак, тут врахована потреба у навчанні наших майбутніх 

лісівників і створено чотири віртуальні лісокористувача для них. 

Для підвищення ефективності лісозаготівельних робіт на підприємстві великі сподівання 

покладають на державний онлайн-ресурс для продажу дров населенню «ДроваЄ», який зараз 

знаходиться на стадії розробки і покликаний, головним чином, збільшити обсяги заготівлі 

дров для достатнього забезпечення населення паливом. Запуск цього онлайн-ресурсу 

планується до початку опалювального сезону 2022–2023 років. 

Наразі керівники лісгоспів усвідомлюють те, що окрім заготівлі необхідних об’ємів 

продукції, потрібно також забезпечити населення тих областей, де вони діють, простим і 

комфортним інструментом для її замовлення. Тому, як тільки буде завершено розробку 

державного онлайн-магазину продажу дров, їх замовлення стане таким же простим і зручним 

процесом, як і шопінг в улюбленому інтернет-магазині. 

Для покупки дров користувачам необхідно буде виконати кілька простих кроків (рис. 1): 
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Рис. 1. Проєктна процедура замовлення дров населенням області чи району 

у певного лісгоспу через онлайн-ресурс «ДроваЄ» 

 

Отже, у своїй діяльності лісгоспи активно застосовують передові цифрові рішення. 

Зокрема, велика увага приділяється моніторингу території лісгоспу за допомогою 

розгалуженої системи відеоспостереження, що уможливлює швидке реагування 

співробітників, наприклад, на виникнення пожеж в лісах. Також для оновлення та 

узагальнення необхідної інформації для конкретного лісового обходу часто використовується 

електронний паспорт обходу для нагромадження великого об’єму інформації з можливістю її 

подальшого редагування та внесення змін користувачами. Крім того, серед працівників 

лісгоспу популярним є мобільний додаток SmallForest, за допомогою якого через карту лісу 

працівники лісгоспів можуть в реальному часі передавати інформацію своїм головним 

лісникам. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 
 

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових 

явищ економічного розвитку є гостра нестача фінансових ресурсів для формування оборотних 

активів, що призводить до неефективного використання останніх. Розвиток ринкових 

відносин в Україні та досвід зарубіжної системи господарювання визначають залежність 

результатів діяльності підприємств від ефективності управління процесом формування й 

використання їх оборотних активів.  

Згідно    Національного    положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» до оборотних активів відносяться гроші та їх еквіваленти, що 

не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації  чи  використання  

протягом  операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. У 

Господарському кодексі України  зазначено,  що  оборотними  засобами  є сировина, паливо, 

матеріали, малоцінні предмети  та  предмети,  що  швидко  зношуються, інше майно 

виробничого і невиробничого призначення,  що  віднесено  законодавством  до оборотних 

засобів [2]. У сучасній економічній теорії зустрічається декілька десятків понять, що мають 

різне сутнісне значення, але які застосовуються як синоніми: «оборотний капітал», «оборотні 

активи», «оборотні фонди», «оборотні кошти». В даний час методичні підходи до визначення 

сутності поняття  «управління оборотними активами» різні (табл.1.). 

3ареєструватися на 

ресурсі «ДроваЄ» 

Обрати 

лісгосп» 

Визначитися із типом дров’яної 

продукції та її об’ємом 

Здійснити оплату за 

дрова 

1 2 3 4 
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Таблиця 1. Методичні підходи до визначення сутності поняття  

«управління оборотними активами» 

Джерело: розроблено автором на основі наукових робіт  [3;4;5]. 

На нашу думку, управлінням оборотними активами доцільно розглядати як сегмент 

загальної фінансової стратегії підприємства, спрямований на забезпечення необхідної потреби 

в оборотних активах та джерелах їх фінансування, з метою забезпечення стабільної 

ефективності господарської діяльності та фінансової самостійності суб’єкта господарювання. 

 За економічною сутністю під оборотними активами слід розуміти контрольовані 

суб’єктом господарювання ресурси, що можуть використовуватися у виробничому процесі та 

переносити свою вартість на готову продукцію або можуть бути перетворені на грошові кошти 

протягом одного операційного циклу. Рівень ефективності діяльності підприємства 

визначається ефективністю використання оборотних активів, їх раціональним та економним 

витрачанням.  

Головна мета управління оборотними активами полягає у формуванні їх необхідного 

обсягу, досягненні оптимального складу для нормального функціонування підприємства, а 

також у забезпеченні найефективнішого використання оборотних активів у фінансово-

господарській діяльності. Відповідно до зазначеної мети та завдань управління оборотними 

активами підприємства має здійснюватися за схемою, представленою на рис. 1. 

 

Рис. 1. Порядок управління оборотними активами підприємства 

Автори Визначення управління оборотними активами підприємства 

 

І.О. Бланк 

«…Управління оборотними активами – це система принципів і метод розробки й 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з установленням оптимальних розмірів 

їх обсягу та структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх 

видах, і залученням різних джерел та в 

різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства» [3, с. 

23]. 

В.В. Ковальов, 

В.В. Бочаров 

«…Управління оборотними активами – це визначення їх величини та структури, 

джерела їх покриття й співвідношення між ними, достатніх для забезпечення 

довгострокової ефективної господарської діяльності організації» [4, с. 82-84]. 

 

О.С.Філімоненков 

«…Управління оборотними активами – це створення мінімального обсягу 

оборотних активів, що забезпечує безперервність виробництва, раціональне 

розміщення наявних оборотних активів, поповнення оборотних активів за рахунок 

власних і позикових джерел, контроль за ефективністю використання оборотних 

активів» [5, с. 25]. 
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Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, 

оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених 

підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів 

суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому 

процесі основних та оборотних фондів. 

З метою та завданнями управління оборотними активами тісно пов’язані принципи, на 

яких даний процес повинен базуватися, та функції, здійснення яких забезпечить реалізацію 

поставлених завдань. Управління має ґрунтуватися на загальновизнаних принципах 

оптимізації оборотних активів [7, с. 96], таких як: 

– створення мінімального обсягу оборотних активів, що забезпечує безперервність 

виробництва й обігу; 

– забезпечення структури оборотних активів, прийнятної з позиції ефективності 

господарської діяльності;  

– раціональне розміщення оборотних активів з метою мінімізації ризиків;  

– формування та поповнення оборотних активів без ризику втрати платоспроможності та 

фінансової стійкості;  

– узгодженість зі стратегічними цілями та тактичними завданнями розвитку 

підприємства. 

Охарактеризовані методологічні засади управління оборотними активами є необхідною 

умовою для створення ефективних механізмів формування та використання на підприємствах 

оборотних активів. Але успішна реалізація даного процесу значною мірою залежить від 

врахування факторів, які впливають на обсяги оборотних активів, обґрунтування напрямів та 

етапів його здійснення. З’ясування зазначених характеристик вимагає попереднього 

дослідження економічної сутності складових оборотних активів.  

Отже, успішне управління має важливу роль для розвитку підприємств. Воно дає змогу 

визначити оптимальний обсяг та структуру оборотних активів, зменшити витрати на 

фінансування та підтримку певного їх обсягу, забезпечити ліквідність та платоспроможність 

підприємства, виробити оптимальний обсяг запасів, покращити управління дебіторською 

заборгованістю та грошовими коштами, що в підсумку дає прогрес не тільки для підприємств, 

а й для економіки країни загалом. 

Таким чином, управління оборотними активами підприємств, здійснюване відповідно до 

принципів програмно-цільового управління (орієнтація на кінцевий результат, наскрізне 

планування об'єкту управління, принцип безперервності), здатне стати провідним напрямом 

вдосконалення процесу управління оборотними активами.   
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OPTIMIZATION OF THE USE OF THE SCRUM FRAMEWORK ON THE BASIS OF A 

SERVICE IT COMPANY 

 

Project management systems software can be used to coordinate different activities, teams and 

projects and is a tool that helps companies manage resources, goals and deadlines. Project 

management systems focus on developing specific methods or methodologies for managing specific 

types of projects; for example, software development projects may use the Agile methodology and 

construction companies may use the Waterfall methodology [1]. 

Scrum is an agile methodology developed for complex projects in which adaptation to change 

is often required. Scrum is based on short development cycles called sprints, usually lasting from one 

to four weeks. A Scrum team is self-organized, small (usually no more than nine people) and includes 

one Scrum Master and one product owner. The other team members are called the development team.  

As with agile systems, Scrum uses an iterative approach to completing projects. Instead of completing 

a project all at once, teams complete and deliver tasks in stages. This makes it easier to adapt to 

changes and changing priorities [2]. 

The Scrum methodology or framework breaks down large problems or projects into smaller, 

more manageable pieces. As teams create parts of a larger solution, they can immediately evaluate, 

test and adjust it, and then move on to the next part. This is different from the more traditional 

software development methodology known as Waterfall. Instead of waiting until the end of the 

software development life cycle to test the product, teams can iterate through each part and make 

adjustments along the way [3]. 

However, even the Scrum methodology can have obstacles if it is implemented incorrectly or 

teams fail to avoid common pitfalls. In order to optimize the use of the Scrum framework on the basis 

of a service IT company, we can identify several ways to eliminate common mistakes and measures 

to maintain the efficiency and productivity of the team. 

Difficulties with fixing defects 
With so much focus on meeting sprint deadlines, budgets and goals, determining the tools 

testers need to effectively record their test results often takes a back seat. This can have a trickle-

down effect, making it difficult for the team to make corrections as sprints continue one after the 

other. In this case, it is advisable to provide testers with the tools they need to accurately execute test 

cases and capture the specifics of what went wrong using a test management platform built 

specifically for software development. 

Lack of structured testing 
Unfortunately, agile methodology often lacks guidelines and structure, especially for end user 

testing. For example, a large amount of administrative work is required to create test cases, and Agile 

development is too fast to allocate time for this. It is recommended to reduce the workload on quality 

assurance (QA) and testing teams, and to increase the structure and consistency of testing by taking 

advantage of pre-configured templates, test cases, reports and dashboards. 

Lack of feedback integration into future sprints 
Before and after the sprint, team members need to know what still needs to be worked on and 

what is being shelved, including any issues left over from development or testing. It is necessary to 

make sure that the team has the necessary information at the beginning, continuation and end of 

sprints, which allows them to focus on the work that matters most.  
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A waste of time 
Quite often, you have to operate with several spreadsheets, juggle emails, and manually import 

and export data from system to system. You can get rid of this inefficiency by using a platform with 

built-in integrations, powerful communication tools, automated notifications and other collaboration 

tools. With these tools, it is possible to simplify the tracking of risks and issues, comment on the 

status of tasks and coordinate with the larger scrum team to stay on schedule. For example, 

TestMonitor can easily integrate with Slack, Jira, and Azure DevOps to help developers coordinate 

information. 

Lack of understanding of the current state 
Regular status updates are a necessary part of managing an agile project, but they shouldn't be 

a chore. It is advisable to update status documents manually using the dashboards and reports built 

into modern test management platforms.  This built-in functionality makes it easy to capture all the 

necessary details, including requirements, defects, risks, and signatures [4]. 
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

За останні десятиліття спостерігається стрімке збільшення кількості соціальних медіа в 

Інтернеті. Цей розвиток подій кардинально змінив способи спілкування. Він пропонує нові 

можливості для практиків публічної дипломатії, оскільки дозволяє їм по-новому взаємодіяти 

з цільовою аудиторією. Ці зміни також безсумнівно так чи інакше відбиваються і на Україні. 

Розвиток технологій і засобів масової інформації призвів до процесів глобалізації, значно 

збільшив можливості суспільства до контролю діяльності уряду, демократизував внутрішню 

та, особливо, зовнішню політику держав – дипломатія, будучи в доінформаційну еру 

питанням, що торкалося виключно верхівки суспільства, з розвитком засобів комунікації 

перетворилося на невід’ємну частину життя усього соціуму.  

З огляду на такі сучасні тенденції міжнародних відносин як демократизація зовнішньо- 

та внутрішньодержавних політичних процесів, персоналізація суб’єктів міжнародних 

відносин та зростаюча інформатизація середовища міжнародної взаємодії, цифрова 

дипломатія перетворюється на обов’язкову сферу діяльності та розвитку держав. На нашу 

думку, цифрову дипломатію можна визначити як діяльність, спрямовану на створення та 

підтримку офіційних веб-сайтів державних установ і тематичних онлайн-ресурсів про 

державу, що слугують основним джерелом інформації про неї, а також заповнення 

інформаційного простору публікаціями, новинами, подіями та іншими матеріалами про 

актуальні питання зовнішньої політики [2]. 

Цифрова дипломатія несе в собі як можливості, так і проблеми. З одного боку, соціальні 

медіа, зокрема, надають країнам більше інформації для вирішення соціальних проблем. 

Наприклад, люди в районах конфліктів використовують соціальні медіа для залучення 

підтримки, організації протестів, спілкування та інформування світу про події в своїх країнах, 

https://www.coursera.org/articles/kanban-vs-scrum
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особливо там, де їх засоби масової інформації часто зазнають відключень та цензури. Однак, 

з іншого боку, низка ризиків пов’язана із використанням соціальних медіа та використанням 

їх як інструменту дипломатії. Тим не менше, здається, можливості затьмарюють виклики. 

Таким чином, країни, особливо африканські, повільно сприймають цифрову дипломатію, не 

можуть дозволити собі залишатись позаду у цій течії цифрової дипломатії, оскільки вони 

можуть отримати велику користь від цих нових дипломатичних тенденцій [1]. Цифрова 

дипломатія та діяльність в Інтернеті в цілому можуть суттєво допомогти у проектуванні 

зовнішньополітичних позицій держави на внутрішню та іноземну аудиторію. 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку ІКТ в Україні, визначено, що ця галузь 

розвивається дуже швидко та є найбільш перспективною. В Україні проходить поступова 

цифрова трансформація: доступний мобільний зв’язок, Інтернет, розвинутий веббанкінг, 

активно розвивається електронний уряд, зменшується паперовий документообіг. 

Підприємства активно впроваджують новітні ІТ-продукти та сервіси, приділяють більше уваги 

не тільки збору, але й аналізу даних. На жаль, в Україні підтримка ІКТ-сфери з боку держави 

є недостатньо дієвою, також основою економіки в країні є сировина, а не високі технології, що 

є наслідком значного відставання від розвинутих країн, що породжує ряд проблем, які 

впливають на позиції України у світових рейтингах. 

Таким чином, на сучасному етапі цифрова дипломатія виступає інноваційним методом 

ведення політичних перемовин, але при цьому змінюється основний вектор взаємодії: 

комунікація дипломат – дипломат замінюється комунікацією дипломат – громадянське 

суспільство. Соціальні мережі, зокрема Twitter та Facebook сприяють залученню до 

міждержавного діалогу широкої аудиторії, яка відстоює поляризовані інтереси, збільшується 

рівень доступу до інформації, ступінь її відкритості [4]. Також новітнім явищем є інтеграція 

традиційних медіа та соціальних мереж. Окрім того, акаунти можуть розглядатися як окремі 

джерела інформації, але рівень достовірності інформації в соціальних мережах може 

варіюватися від низького до високого. Дипломатична інформація, яка поширюється через 

соціальні мережі, оминає численні «інформативні фільтри», тому в певних кризових ситуаціях 

вона здатна посилювати соціальну напруженість або нейтралізувати її. 

Коронавірус став ключовим каталізатором цифровізації дипломатії. Лідери, які були 

лише наполовину охоплені цифровими платформами, зараз активно спілкуються в чатах за 

допомогою Google Meet, Skype і Zoom та залучають своїх послідовників через Periscope. 

Навіть Папа Франциск приєднався до інтерв'ю у Skype [3]. 

До повномасштабної збройної агресії Росії проти України українська влада не повною 

мірою використовувала потужний інструмент впливу в сучасному цифровому суспільстві – 

соціальні мережі, в наслідок чого втрачалась можливість донесення важливої інформації до 

багатомільйонної аудиторії. На сьогоднішній день ми бачимо значний розвиток соціальних 

мереж як інструменту цифрової дипломатії. Від ступеню організаційної організаційного 

забезпечення цифровізації дипломатичних установ та нормативного регулювання сфери їх 

застосування залежить рівень розвитку ініціатив щодо впровадження інструментів цифрової 

дипломатії в Україні. 

В результаті проведеного дослідження, було запропоновано такі практичні рекомендації 

щодо впровадження цифрової дипломатії у сфері зовнішньополітичних відносин України, які 

передбачають: 

- створення і підтримку бренду держави в умовах глобалізованого світу, зокрема 

здійснення брендингу держави в мережевому середовищі; 

- забезпечення відкритості влади в цифровому мережевому просторі, що є беззаперечною 

необхідністю нарівні з іншими джерелами інформації; 

- наявність відповідних інструкцій для фахівців органів державної влади, які здійснюють 

свою діяльність у сфері зовнішніх зносин з метою визначення меж комунікації у разі 

необережних меседжів (твітів) або інших цифрових повідомлень; 
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- розробка нових цифрових форматів внутрішньої, між інституційної і міжнародної 

комунікації за участю дипломатів; 

- використання штучного інтелекту в дипломатичній діяльності; здійснення 

переговорних процесів (застосування алгоритмів та стратегій ведення переговорів); 

- подолання комунікативних бар’єрів між державами та громадянами інших країн; 

- підвищення рівня безпеки дипломатичних місій; розв’язання дипломатичних криз, 

підтримка миротворчих операцій, врегулювання міжнародних спорів та конфліктів.  

Однак, хоча технології є перевагою, яка може принести велику користь тим, хто 

використовує їх правильно, вони не є обов’язковими і не повинні замінювати всі аспекти 

традиційної дипломатії. Бідніші країни, які не в змозі йти в ногу з новітніми технологіями, не 

повинні боятися, що вони відстануть у міжнародній системі, оскільки традиційні методи 

дипломатії все ще важливі. Що стосується міжнародних справ, технології ніколи не замінять 

досвід, який можна отримати від відправлення дипломатів до іноземних країн для 

спостереження за цими місцями напряму. Точно не відомо, куди цифрова дипломатія поведе 

світ у найближчі кілька років, але є впевненість, що дипломатія залишатиметься важливою 

частиною міжнародних відносин. 
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На сучасному етапі Україна визначила вектор покращення своєї зовнішньої політики як 

шлях інтеграції до Європейського Союзу. Важливим кроком до поглиблення співпраці між 

нашою державою та ЄС стало підписання у 2014 році угоди про асоціацію між Україна та ЄС. 

Це дало змогу створити нові умови та можливості для розвитку взаємовигідної співпраці. 

Прагнучи інтегруватися до Європейської структури Україна усвідомлює домінуючу роль 

західних країн у сучасній міжнародній системі, особливо у світовому економічному 

комплексі. В Україні поступово формуються умови включення її економіки до  європейських 

економічних процесів. Розглядаючи напрямок інтеграції України до Європи, слід зазначити, 

що українське національне законодавство, у тому числі митне законодавство України, містить 

сильні відмінності від стандартів ЄС. Висловивши готовність приєднатися до Європейського 

Союзу, Україна розпочала процес запровадження деяких реформ, тому поточна національна 

митна політика України відображає такі позитивні зміни: 

1) впроваджено систему електронного декларування, автоматизовану систему «Єдине 

вікно» в пунктах пропуску та у місцях митного оформлення товарів, що дало змогу значно 

спросити митні процедури; 

2) митні органи тісно взаємодіють із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, що 

дає змогу більше отримувати митних надходжень; 

3) розпочато міжнародну співпрацю митних органів з метою протидії корупції та 

організованій злочинності. Даний аспект є надзвичайно важливим, оскільки на сьогоднішній 

http://www.gatewayhouse.in/digital-diplomacy-2/
https://www.e-ir.info/2021/04/02/the-digital-legacy-of-covid-19/
https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020/
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день корупційні схеми та відмивання грошей у зовнішньоекономічній сфері є найчастішими 

злочинами, що зустрічаються у ЗЕД [2]; 

4)  відбувся запуск роботи Міжвідомчого цільового центру та мобільних груп для 

боротьби з корупцією на митниці. Оперативні виїзди мобільних груп за орієнтуваннями від 

аналітиків Таргетинг-центру виявляють порушення законодавства як митними органами, так 

і представниками бізнесу, і реагують на ці правопорушення. Це зменшує корупцію та 

зловживання на митниці [3]; 

5)  прийняття у 2012 році Митного кодексу України (МК України), норми якого 

приведено у відповідність до вимог Кіотської конвенції про спрощення та гармонізацію 

митних процедур [4]. 

Отже, основними напрямами реформування митної політики в Україні є: 

          створення інформаційної системи супроводу перетину митного кордону; 

удосконалення митних процедур відповідно до Концепції інтегрованого управління 

кордонами [5]; 

вдосконалення Митного кодексу  України з урахуванням законодавства ЄС та 

рекомендацій; 

забезпечення належного функціонування митниці, а саме: встановлення спрощеної 

митної процедури, забезпечення підвищення кваліфікації працівників у сфері митної політики; 

посилення комп’ютеризації митної адміністрації, а також запровадження Політики 

митної етики відповідно до європейських стандартів, підвищення рівня довіри з боку 

підприємницьких структур та впровадження громадського контролю за діяльністю митних 

органів, стабільність митного законодавства [1]. 

Відмітимо і використання митних режимів імпорту та експорту між Україною та 

Європейським Союзом. Згідно із даними Державної служби статистики у 2021 році експорт 

українських товарів та послуг до ЄС сягнув 26,8 млрд дол. Обсяг імпорту 27 країн ЄС в 

Україну становив 28,9 млрд дол. Абсолютні цифри товарного обороту з ЄС зростали з 2015 

року. Винятком став лише кризовий для світу 2020 рік. Попри це, за останні шість років обсяги 

експорту збільшилися більш ніж удвічі, імпорту – на 88%. На основі викладеного можна 

зробити висновок, що з кожним роком збільшується вплив Європейської спільноти на нашу 

державу. Тому виконання вимог щодо здійснення трансформацій у державній митній справі є 

одним із першочергових завдань держави. 
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залишили батьківщину цього року, або є внутрішньо переміщеними особами. Руйнування 

об'єктів інфраструктури, за оцінками, сягає близько 60% від ВВП 2021 року. З урахуванням 

цього прогнозується, що у 2022 році ВВП скоротиться більш, ніж на третину, а прогноз на 

2023 рік значною мірою залежатиме від тривалості та інтенсивності воєнних дій. 

Трансформаційні процеси в світі, тенденції до економічного і політичного зближення, а 

також створення єдиного економічного й інформаційного простору вимагають належного 

управління фінансовими ресурсами країн і тим самим поглиблюють роль міжнародних 

валютно-фінансових організацій на світовій арені.  

Регулювання міжнародної фінансової системи є чи не найважливішим завданням для 

успішного розвитку світової економіки і національних господарств окремих країн.  

Українській економіці довелося стрімко адаптувати національну макроекономічну 

політику до цих безпрецедентних шоків. Крім надзвичайних заходів, що були вжиті негайно 

після початку війни, відбулось коригування фіксованого валютного курсу у липні, після 

збільшення облікової ставки Національного банку України з 10% до 25% у червні. Також 

запроваджено більш жорсткі обмеження руху капіталу, які були успішними з точки зору 

підтримки рівня міжнародних резервів. У бюджетно-податковій сфері в Україні вдалось 

скоротити непріоритетні витрати та спрямувати кошти на задоволення критичних потреб, а 

також на підтримку оборонних заходів та на допомогу українцям, які найбільше постраждали 

від війни. Придбання Національним банком державних військових облігацій на первинному 

ринку було переважно стерилізовано, зростання грошової маси стримано. Загалом, 

незважаючи на дуже складні умови, вдалось забезпечити макроекономічну стабільність, а 

фінансовий сектор продемонстрував стійкість. Водночас для підтримання фінансової 

стабільності необхідні міжнародні фінансові ресурси. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) з самого свого заснування мав завдання 

регулювати фінансову ситуацію, що сформувалася в повоєнний період у світовому просторі. 

На сьогоднішній день в умовах поглиблення інформаційного розвитку міжнародних 

фінансових систем змінюється глобальне значення міжнародних валютно-фінансових 

інституцій. Зазнали змін і завдання МВФ.  

У теперішній час Міжнародний валютний фонд концентрується переважно на подоланні 

бідності і кризових явищ в післявоєнних ситуаціях в малорозвинених країнах.  

Проте не останню роль фонд відіграє у стабілізації кризових явищ в розвинутих країнах. 

Адже світове господарство є взаємозалежним. Аналіз причин стрімкого спаду продуктивності 

праці та зростання різниці у доходах населення надає можливість фонду адекватно оцінювати 

і прогнозувати майбутні застої у розвитку світового господарства. За результатами 

проведеного моніторингу приймаються своєчасні заходи для попередження або принаймні 

зменшення негативних наслідків, які б могли виникнути.  

Визначення ролі Міжнародного валютного фонду є також актуальним і з точки зору 

співпраці України з цією міжнародною інституцією. Історія відносин між Україною та МВФ 

має ряд структурних подібностей: жодну із запропонованих програм фінансування не було 

доведено до логічного завершення через невиконання Україною встановлених в 

домовленостях про співпрацю умов. Проте нині країна переживає поглиблення боргового 

застою. Україна потребує перегляду питань Меморандуму співпраці і дослідження 

ефективних шляхів для покращення стану економіки, орієнтуючись перш за все на вимоги і 

потреби власної економіки, а не на сліпе слідкування вимогам Міжнародного валютного 

фонду.  

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжурядова організація, що призначена для 

регулювання валютно-кредитних відносин між державами і надання фінансової допомоги 

країнам-членам для ліквідації валютних ускладнень, викликаних порушеннями рівноваги 

платіжних балансів [1]. 

МВФ як міжнародна валютно-фінансова організація був утворений за рішенням Бреттон-

Вудської конференції ООН у липні 1944 року країнами антигітлерівської коаліції шляхом 
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підписання багатосторонньої угоди про його створення. МВФ – це не лише кредитна установа. 

Він занепокоєний не лише вирішенням економічних проблем окремих країн-членів, а й 

роботою міжнародної валютно-фінансової системи в цілому. Його діяльність спрямована на 

заохочення політики та стратегій, через країни, що є членами МВФ і можуть працювати разом, 

щоб забезпечити стабільну світову фінансову систему та стале економічне зростання. МВФ 

започатковано форум для міжнародного валютного співробітництва, а отже, і для 

упорядкованої еволюції глобальної системи. Він охоплює широкі області міжнародних 

монетарних відносин за угодою про правові, етичні взаємовідносини та взаєморозуміння. 

МВФ також готовий допомагати в запобіганні та подоланні фінансових криз, які здійснюють 

вплив не тільки на окремі країни, але також можуть загрожувати всій міжнародній валютній 

системі [2]. 

За 30 років співробітництва МВФ надав Україні близько 37 млрд доларів фінансової 

підтримки в рамках 13 програм. Цього року Україна розраховує отримати від фонду 2,8 млрд. 

доларів, щоб пом'якшити економічні наслідки війни, а також домовитися про довгострокову 

програму співробітництва. 

У червні 2020 року МВФ схвалив нову 18-ти місячну програму Stand-By Arrangement на 

суму близько 5 млрд. дол. США, що спрямована на підтримку бюджету, а саме на подолання 

негативних наслідки COVID-19. Перший транш у розмірі 2,1 млрд. дол. США Україна 

отримала 11 червня 2020 року. Другий транш у розмірі 500 млн. спеціальних прав запозичень 

(близько 700 млн. дол. США) Україна отримала 24 листопада 2021 року. Отримані кошти 

спрямовані на фінансування державного бюджету України [3]. 

У зв’язку зі збройним нападом російської федерації на Україну наша держава звернулася 

до МВФ із проханням завершити діючу програму Stand-By Arrangement та  виділити Україні 

екстрену фінансову допомогу в розмірі 1,4 млрд. дол. США через Інструмент прискореного 

фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Виконавча рада МВФ 9 березня 2022 року 

ухвалила відповідне рішення. 

 Програму RFI спрямовано на фінансування першочергових витрат та нагальних потреб 

платіжного балансу, що виникають у зв’язку з триваючим воєнним конфліктом, які, якщо їх 

не вирішити, призведуть до негайного та серйозного економічного зриву. 

Представники виконавчої влади України для подальшої співпраці з МВФ 

зобов’язуються: 

- надавати належні та своєчасні дані та продовжити тісну співпрацю з МВФ при розробці 

та впровадженні заходів політики; 

- залишатися відданими економічним, податковим та управлінським реформам, що 

спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності; 

- не вводити чи посилювати валютні та торгівельні обмеження та інші заходи чи політику, які 

могли б поглибити труднощі з платіжним балансом України; 

- із нормалізацією ситуації, консультуючись із фахівцями МВФ, поступово зніматимуться 

обмеження; 

- відповідно до політики захисних механізмів МВФ, пройти нову Оцінку захисних механізмів 

Національного банку України та продовжити надавати співробітникам МВФ звіти про аудит НБУ і 

уповноважувати його зовнішніх аудиторів проводити обговорення зі співробітниками МВФ [4]. 

Одним з ефективних заходів для покращення співпраці з Міжнародним валютним фондом має 

стати перегляд основних умов, що зазначені у Меморандумі про співпрацю. Необхідним і важливим 

для української економіки мало би стати виключення з кількісних критеріїв оцінювання виконання 

запропонованих заходів показника чистих внутрішніх активів і показника монетарної бази, 

залишивши лише показник інфляції та показник чистих міжнародних резервів. Адже встановлена 

стеля на внутрішні чисті активи негативно впливає на економічний стан країни. Монетарна база не 

може бути набрана шляхом підвищення цього показника, якщо раптом відбудеться недобір за 

чистими внутрішніми активами. Це не залишає НБУ жодного шансу для здійснення допоміжних 

маневрів. Для того, щоб підвищити чисті міжнародні резерви не шляхом залучення нових іноземних 
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кредитів, можна запропонувати імпортозаміщення, яке до того ж допоможе формуванню нових 

робочих місць.  

Другим заходом для нарощування чистих міжнародних резервів має стати впровадження 

реформ заради повернення капіталу з тіньових джерел. 

Третім надзвичайним заходом може бути залучення валютних коштів, які 

зберігаються у населення. Здійснити це можна шляхом розміщення серед населення довгострокових 

(від 1 до 5 років) валютних депозитних сертифікатів з виплатою від 1 до 5% в залежності від 

строковості сертифікату (1% по однорічному, 2% - по дворічному тощо). 

До головних методологічних проблем співпраці з Міжнародним валютним фондом слід 

віднести:  

- відсутність системного підходу до розуміння інфляції, яка спричиняє 

односторонні рецепти боротьби з інфляцією витрат і стагфляцією методами стиснення 

грошового попиту, що веде до демонетизації економіки і поглиблення економічної кризи; 

- виключення з антикризових інструментів засобів стимулювання економічного 

зростання через промислову політику, розвиток освіти, науки і інновацій, кредитного 

стимулювання експорту товарів з високою доданою вартістю та імпортозаміщення. 

Результати проведеного аналізу дають підстави вважати, що співробітництво з 

Міжнародним валютним фондом не може бути єдиним рецептом для розвитку України. Одним 

з найбільш суттєвих заходів щодо покращення рівня міжнародної співпраці у фінансовій сфері 

має бути диверсифікація джерел фінансових ресурсів.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ,  

ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Впродовж останніх років в світі та Україні відбуваються суттєві трансформації, що 

диктуються новітніми запитами суспільства. Діджиталізація починає відігравати провідну 

роль у різнопланових сферах життя сучасної людини та проникає в усі сфери суспільного 

устрою. Це диктується забезпеченням конкурентоспроможності в постіндустріальному 

(інформаційному) суспільстві, запитами та потребами від населення, з однієї сторони, а з іншої 

– допомагає суспільству розвиватися та отримувати більше за менший проміжок часу.  

Дослідженням діджиталізації публічного управління займалося чимало вітчизняних та 

зарубіжних науковців, зокрема, В. Шандрик, В. Дергачова, Я. Колешня, В. Голюк, Н. 

Панасенко, K. Baйc, H. Maннiнг, Д. Hopтoн та інші.    

Вперше концептуальні підходи до, так званої, «Ери цифрового врядування» (Digital Era 

Governance) були напрацьовані дослідниками П. Данлеві, Х. Маргетсом та іншими [1] ще в 

1991 році як перехід від концептуальних засад врядування «Нового публічного управління» 

(New Public Management) до сучаснішого, діджиталізованого управління, де за основу було 
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взято принцип клієнтоорієнтованості та використання потенціалу інформаційно-

комп’ютерних технологій в управлінських процесах.   

На сьогодні, діджиталізація, як явище, характерна всім сферам життєдіяльності сучасної 

людини, зокрема, і публічному управлінню. Виявляється це у широкому спектрі послуг, які 

вже на сьогодні можна отримувати за допомогою використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій. Для подальшого зростання рівня діджиталізації публічного управління, вона має 

й надалі розповсюджуватися на всі можливі сфери публічного управління. 

Підтримуємо точку зору дослідників Л. Лігоненко, А. Хріпко та А. Доманського, які 

вважають, що діджиталізацію можливо розглядати як явище, одну з провідних рис 

неоекономіки – новітньої економічної науки та нового типу соціально-економічного устрою, 

що поступово формується в межах постіндустріального періоду економічного розвитку 

шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних методів 

господарювання, інтелектуалізації людського капіталу, використання передових новітніх 

технологій, прискореного розвитку наукомістких галузей економіки [2]. 

На сьогодні, термін «діджиталізація» набуває розширених трактувань і може значити 

будь-яку дію, в тому числі, що стосується публічного управління в сфері просторового 

планування, що відбувається у електронно-цифровому форматі (та/або за допомогою 

комп’ютеризованих, програмних засобів), потребує безпосереднього доступу до мережі 

Інтернет та спрямована на задоволення потреб сучасної людини. 

Явище використання Інтернет-простору як невід’ємної складової діджиталізації, суттєво 

та невпинно зростає протягом останніх років. 

Так, за даними Міжнародного союзу електрозв’язку, за останні 5 років, з 2017 до 2022 

року, кількість Інтернет користувачів збільшилося з 46% до 66% населення світу, що у 

числовому еквіваленті дорівнює 5,3 мільярди користувачів. Щорічний приріст користувачів 

Інтернету складає усереднено 4% [3].    

Особливо актуальною діджиталізація публічного управління стає і під впливом війни, 

що розв’язана рф на території України.  

Саме діджиталізація публічного управління дає можливість громадянам отримувати 

послуги онлайн, а службовцям – їх надавати. Наявною має бути лише одна обов’язкова та 

ключова умова – стабільний доступ до системи Інтернет.  

Також щодо України, можна говорити про впевнені кроки вперед щодо розвитку 

електронного врядування. Так, у 2020 році Україна зайняла 69-е місце у рейтингу країн із 

найбільш розвиненим електронним урядуванням, що на 13 позицій вище, ніж у попередній 

вибірці 2018 року, за даними рейтингу, створеному на основі дослідження Організації 

Об'єднаних Націй «E-Government Survey 2020» [4]. 

В умовах глобальної діджиталізації суспільства актуальною є проблема переосмислення 

діяльності суб’єктів публічного управління України в бік орієнтації на задоволення потреб 

людини. Сьогодення вимагає від публічного управління вчасних, раціональних та якісних 

управлінських рішень з невідкладним реагуванням на запити громадськості. Потреба 

використання новітніх, зокрема, інформаційно-комунікаційних технологій в роботі 

управлінців характерна для всіх рівнів реалізації послуг: державного, регіонального та 

місцевого. 

Згідно зі стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [5], результатом реформи 

публічного управління є ефективна, прозора та відкрита структура публічного управління із 

застосуванням технологій електронного урядування, яка спрямована на суспільний сталий 

розвиток і адекватне реагування на зовнішні та внутрішні виклики.   

Вважаємо, що діджиталізація є одним із провідних факторів прийняття рішень у 

публічному управлінні, а також в рамках удосконалення існуючих концепцій публічного 

управління. Діджиталізація публічного управління є інноваційним засобом задоволення 

суспільних запитів і потреб та безумовним фактором сталого розвитку суспільства. 
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Трансформація суспільного устрою відбувається під впливом діджиталізації та диктує 

невпинний розвиток та водночас запити суспільства щодо використання діджитал-технологій, 

зокрема, у публічному управлінні у сфері просторового планування «нового міста». Таким 

чином, «діджиталізація публічного управління» та «просторове планування» є нерозривними 

і виступають у парі, де взаємодіють та функціонують взаємно. 

Розвиток діджиталізації та запити суспільства, що пов’язані із нею диктують нові 

можливості для підвищення ефективності публічного управління.  

Для ефективного розвитку діджиталізації публічного управління в Україні, у 2019 році 

було створене профільне міністерство – Міністерство цифрової трансформації України 

(Мінцифра), що забезпечує формування та реалізацію державної політики за визначеними 

напрямами. 

Щодо підвищення рівня діджиталізації публічного управління, як фактору сталого 

розвитку суспільства, вбачаємо доцільним застосування індивідуального підходу до 

подальшого розвитку діджиталізації публічного управління.  

Зважаючи на актуальність вивчення питань, пов’язаних із діджиталізацією публічного 

управління, як фактору сталого розвитку суспільства, вбачаємо у цьому майбутні напрямки 

наукових досліджень.  
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ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЄС: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ФОРСАЙТ 

 

Подія, що трапилася 23 червня 2022 року, стала не лише довгоочікуваним логічним проміжним 

результатом багаторічної інтеграції України до ЄС, але й потужним сигналом для кожного українця 

та світу в цілому, що ЄС, надавши нашій державі статус кандидата, чітко демонструє, що він на 

нашому боці в запеклій боротьбі з агресором за демократичні європейські цінності, за право 

національної держави на суверенітет та недоторканність її кордонів. По суті, ЄС заявляє про свою 

готовність допомагати Україні у її післявоєнному відновленні, у розвитку всіх сфер соціально-

економічного життя до загальноєвропейського рівня. Крім того, перспектива членства України в ЄС 

слугує потужним каталізатором проєвропейських реформ, яких, згідно рекомендацій Єврокомісії, є 

сім [1]: 

 - прийняти законодавство про процедуру відбору суддів КСУ, включаючи процес 

попереднього відбору на основі оцінки їхньої чесності та професійних навичок, відповідно до 

рекомендацій Венеціанської комісії; 

- закінчити перевірку чесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції Радою з етики та відбору 

кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 
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- інтенсифікувати боротьбу з корупцією шляхом ефективних розслідувань, забезпечити 

динаміку судових справ та винесених вироків; призначити нового керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та нового директора Національного антикорупційного бюро України; 

- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам 

Групи з фінансових заходів; затвердити комплексний стратегічний план реформування всього 

правоохоронного сектора; 

-  прийняти антиолігархічний закон з врахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії 

з відповідного законодавства; 

- ухвалити закон про ЗМІ, який погоджує законодавство України з Директивою ЄС про 

аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному медіа-регулятору; 

- завершити реформу законодавства щодо національних меншин. 

Важливо зазначити, що ЄС не займав позицію пасивного споглядання впровадження реформ в 

Україні, а на ряду із військовою допомогою нашій державі, перейшов до активного економічного 

зближення. У вересні 2022 року було підписано між Україною та ЄС п’ять угод, направлених на 

економічну конвергенцію між нашою країною та Союзом, а отже на інтенсифікацію інтеграційних 

процесів: 

* Угода про участь України у програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). Це частина 

цифрового безвізу з ЄС з бюджетом у 7,5 млрд євро для розвитку проектів за п’ятьма напрямками:  

суперкомп’ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого 

використання цифрових технологій в економіці та суспільстві. 

* Друга угода – про участь України у програмі ЄС для співробітництва у митній сфері з 
бюджетом близько 1 млрд євро, що дозволить підвищити кваліфікацію українських митників, брати 

участь у розробці та використанні європейських електронних систем. 

* Третя угода передбачає надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн. євро на 

забезпечення житлом переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, щоб вони змогли 

продовжувати та розвивати свою справу. 

* Угода про участь України у програмі ЄС із співробітництва у податковій сфері Fiscalis, що дає 

можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування. 

* Відповідно до п’ятої угоди Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн. 

євро, що дозволить забезпечити фінансування пріоритетних сфер економіки. 

Не менше уваги приділяється форсайту. Так, на замовлення Проєкту CEU4U, що фінансується 

ЄС, була проведена форсайт-сесія «Шлях до Європейського Союзу», метою якого було дослідити 

ключові чинники та можливі сценарії української євроінтеграції та сформувати основні стратегічні 

кроки, що повинні бути зроблені для успішності, ефективності та пришвидшення цього процесу. 
Форсайт-сесія зібрала разом 64 учасники та учасниці з Уряду, Парламенту, експертно-аналітичних 

центрів та профільних громадських організацій. Серед них були економісти, соціологи, політологи, 

правники, дипломати, культурологи, медійники, екологи, лідери бізнес-об’єднань, футурологи, 

фахівці з енергетики, освіти, охорони здоров’я тощо. 

Передбачення було зроблено до 2032 року, описано 5 сценаріїв, з яких в одному євроінтеграція 

видається успішною, у двох сценаріях – можливою, але неуспішною, і ще у двох – приреченою на 

провал. 

Розглянемо найперспективніший сценарій детальніше. Сценарій «We are the champions» [2] 

представляє успішну євроінтеграцію за умови спроможних інституцій, розвиненого правосуддя та 

забезпечення прав і свобод, розвиненої приватної сфери економіки. Вважається найскладнішим для 

для впровадження, так як вимагає 100% реалізації реформ, які вже є на порядку денному вступу до 

ЄС. Реалізація даного сценарію передбачає наступний алгоритм дій: перш за все – це перемога 

України у війні,  після чого зможемо виконати всі свої зобов’язання та забезпечити приплив в країну 

необхідних інвестицій. Наступна на порядку денному судова реформа, яка є надважливою для 

побудови правової держави та забезпечення захисту прав власності, необхідним компонентом 

сприятливого інвестиційного клімату. Далі важливо завершити реформу державного управління, яка 

зробить державну службу фаховою та мотивованою. Україна до 2032 року виконує на 100% всі 
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відповідні зобов’язання та вимоги. В Україні забезпечено вільний рух капіталу, що сприяє 

надходженню в Україну інвестицій. Також відновлено інфраструктуру, зруйновану росією під час 

війни. Україна набуває членства в НАТО, що підвищить безпечність життя в країні. Відновлення та 

економічне зростання відповідало вимогам Зеленої угоди, яку Україна повністю виконала. Для 

побудови країни підприємців держава та громадський сектор розбудують бізнес-просвіту (освітні 

можливості) та бізнес-культуру.  Після війни приділено увагу комплексній та ефективній системі 

реабілітації, оскільки потреба в ній суттєво зросте. Йдеться як про психологічну реабілітацію через 

проблеми з ментальним здоров’ям, так і про протезування, лікування, тощо. Ефективна система 

соціального захисту забезпечує захист саме тим, хто його потребує, і не розпорошується. Система 

допомагає людям в складних життєвих обставинах повертатись до активного способу життя. 

Сценарій передбачає некомфортне існування в Україні олігархів та неконкурентного бізнесу і 

вимагає забезпечення незворотних безперервних реформ, ефективної комунікаційної політики, 

спрямованої на пояснення змін та очікуваного результату, забезпечення ефективного безпекового 

сектору, підвищення кваліфікації кадрів публічної служби. Це все в руслі намічених реформ та 

наявних на сьогоднішній день євроінтеграційних здобутків України. 

 
1. Рекомендації Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС. Представництво Європейського Союзу 

в Україні. 17.06.2022 URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine 

2. Пекар В. Шлях до Євросоюзу: підсумки форсайту (частина 1). 4 жовтня 2022. URL: https://site.ua/valerii.pekar/slyax-

do-jevrosoyuzu-pidsumki-forsaitu-castina-1-i7np35j. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У період ринкових трансформацій української економіки, радикальних 

інституціональних змін на розвиток підприємств впливають зовнішні і внутрішні соціально-

економічні фактори, що створюють умови невизначеності і ризику. Особливе загострення цієї 

ситуації спостерігається на фоні військових дій та економічної кризи, що активізує велику 

кількість ризиків для сучасних підприємств незалежно від масштабів та сфери діяльності. 

Необхідність виходу із кризи й забезпечення в перспективі стійкого економічного зростання 

неможливі без формування цивілізованого підприємництва, органічним компонентом якого є 

ризик. Радикальні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування 

підприємств, що відбуваються в останні роки, потребують використання, поряд з 

традиційними, нових підходів і засобів розв’язання проблем обґрунтування господарських 

рішень та управління ринковими ризиками для забезпечення сталого економічного розвитку. 

Тому актуальною є проблема розробки заходів мінімізації ризиків підприємств на 

міжнародних ринках. 

Економічний ризик являє собою  явище у діяльності суб’єктів господарювання, що 

пов’язано з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору. Вона 

відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, міру 

невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та 

зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування [1, с. 28]. Це визначення ґрунтується на 

системному підході до категорії економічного ризику і вказує на необхідність аналізу впливу 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine
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на об’єкти керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників, а також ставлення до ризику 

суб’єктів господарювання (суб’єктів ризику). 

Прийняття рішень на міжнародних ринках в умовах невизначеності, яка породжує ризик, 

характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити їхні наслідки. Тобто варіанти 

будь-якої економічної діяльності, що розглядаються, є варіантами з різним (за величиною) 

рівнем сподіваного прибутку й характеризуються різною ймовірністю (об’єктивною чи 

суб’єктивною), що цей прибуток буде досягнуто саме на цьому рівні. 

Причини  невизначеності на міжнародних ринках й зумовленого нею ризику об’єднані  в 

три групи.  

Перша група охоплює більшість пов’язаних з економікою процесів, які є принципово 

індетермінованими. Таким, зокрема, є науково-технічний прогрес, про хід якого неможливо 

зробити точний прогноз. Важко передбачити також різні природні явища, зміни клімату, 

розвиток смаків споживачів тощо.  

Друга група акцентує увагу на економічно оптимальній неповноті інформації, тому що 

нерідко більш доцільно працювати з неповною інформацією, ніж збирати вкрай дорогу 

практично повну інформацію. До цієї групи можна віднести і неповноту інформації, 

обумовлену обмеженістю потужностей для її обробки, тому що ця обмеженість пояснюється 

економічними причинами. Сюди ж відносять і неточності, що виникають внаслідок 

наближених методів оцінки даних, наприклад вибіркові спостереження і експертні оцінки. 

Зменшення цих неточностей також потребує певних додаткових затрат. 

Третя група передбачає існування «організованої» невизначеності, або асиметрії 

інформації, яку спричинено тим, що нерідко деякі економічні агенти на міжнародних ринках 

вважають доцільним приховувати деяку частину інформації з економічних, політичних чи з 

інших причин. Зокрема, надто важко прогнозувати можливості зовнішньоторговельних 

операцій із стратегічними товарами. Іноді керуючому органові управління важко оцінити 

можливості та зусилля підлеглих підрозділів, і навпаки. 

Невизначеність ситуації на світовому ринку характеризується тим, що вона залежить від 

багатьох змінних чинників, контрагентів, дії яких неможливо передбачити з прийнятною 

точністю. На підвищення ступеня ризику впливає також і відсутність (неоднозначність) чітко 

визначених цілей та критеріїв їхньої оцінки, зрушення в суспільних потребах і споживчому 

попиті, непередбачувана поява нових технологій і техніки, зміна кон’юнктури світового 

ринку, корекція траєкторії руху економіки з політичної необхідності, непередбачуваність 

природних явищ тощо [1, с. 188]. 

У сучасній науково-економічній літературі під невизначеністю, яка породжує ризик, 

розуміють насамперед ситуацію, коли більшою чи меншою мірою відсутня інформація про 

структуру та можливі стани як об’єкта дослідження і прийняття рішень, так і навколишнього 

середовища [2; 3, с. 352]. 

Отже, невизначеність являє собою фундаментальну характеристику недостатньої 

забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної 

ситуації.  

Обирання методів мінімізації ризиків підприємства, стратегії та тактики ризик-

менеджменту, базується на таких основних принципах: 

 недоцільно ризикувати більшим заради меншого; 

 недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяють власні засоби (капітал тощо); 

 необхідно заздалегідь піклуватися (здійснювати прогноз) відносно можливих 

(імовірних) наслідків ризику [2, с. 135]. 

Створення власних грошових, товарно-матеріальних резервів є альтернативою 

страхуванню і доцільне тоді, коли вартість майна, що наражається на певний ризик, є відносно 

невеликою порівняно з майновими та фінансовими параметрами усього проєкту. 

Самострахування шляхом резервування коштів також може застосовуватись відносно 

однотипного обладнання, майна підприємства, коли ймовірність пошкодження є незначною. 
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Транснаціональні нафтові компанії, наприклад, які володіють сотнями танкерів, практикують 

самострахування, оскільки втрата за рік одного танкера (що малоймовірно) обійдеться 

компанії дешевше, ніж сплата страхових внесків за всі танкери. 

Складові процесу мінімізації ризиків підприємства на світовому ринку визначаються 

залежно від сфери діяльності фірми (підприємства), притаманних їй ризиків, наявних ресурсів, 

особистої майстерності, професіоналізму, схильності до ризику суб’єкта прийняття рішення. 

Головна функція ризик-менеджменту в антикризовому менеджменті – захист 

підприємства від невиправданого ризику. У результаті ґрунтовного якісного та кількісного 

аналізу обирається один із засобів або суперпозиція засобів ризик-менеджменту: уникнення; 

попередження; прийняття (збереження чи навіть збільшення); зниження ступеня ризику 

(оптимізація). 

Як правило, використовуються наступні методи ризик-менеджменту: уникнення ризиків 

чи відмова від них; прийняття ризиків на себе; запобігання збиткам; зменшення розміру 

збитків; страхування; самострахування; передачі ризиків (відмінний від страхування). 

Вибір методів нівелювання ризиків визначається загальною стратегією підприємства 

щодо ризиків, що, у свою чергу, залежить від сумарного розміру потенційних збитків, з одного 

боку, і фінансових можливостей підприємства, з іншого.   
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СУЧАСНИЙ СТАН ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПОДАЛЬШІ 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У сучасному світі, важливою рисою якого є процес невпинної глобалізації всіх сфер 

людського життя, для більшості країн все більш важливими стають проблеми, пов'язані із 

забезпеченням відкритості національних економік та інтеграції їх у світове господарство. 

За рахунок цього вони прагнуть отримати економічні вигоди від участі в міжнародному 

поділі праці. 

На початку третього тисячоліття відбулись якісні зміни в процесі інтеграції, серед яких 

інтернаціоналізація ринків, товарів, послуг та фінансів та які знайшли своє відображення в 

понятті «глобалізація». Саме це поняття відображає стан і перспективи розвитку світової 

економіки та міжнародних відносин. 

Піввікова історія ЄС переконливо демонструє, що майже всі країни-учасниці, 

незважаючи на власні внутрішні проблеми, долають важливі соціально-економічні проблеми 

саме завдяки спільним, узгодженим діям та поглибленню процесу інтеграції між ними. це є 

особливо актуальним для України, адже держава взяла курс на інтеграцію в Європейське 

співтовариство, вибравши для себе вектор розвитку європейської демократії. 

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 28 європейських 

держав, яке орієнтоване на регіональну інтеграцію. Союз приймає закони (директиви, 

законодавчих актів і постанов) у сфері правосуддя і внутрішніх справ, а також виробляє 

спільну політику в галузі торгівлі, сільського господарства, рибальства і регіонального 

розвитку. Вісімнадцять країн союзу ввели в обіг єдину валюту, євро, утворивши єврозону. 
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Унікальність європейського інтеграційного процесу полягає, перш за за все, в тому, що 

в ньому створюється один з перших в історії наднаціональних видів влади, що передбачає 

тісний економічний і політичний взаємозв'язок різних держав, який базується 2 не на 

примусовій, а на добровільній основі. І хоча в сучасному світі інтеграцію недемократичним 

шляхом уявити досить складно, сьогодні формально однакові або дуже близькі інтеграційні 

плани можуть мати зовсім різне реальне політичне і соціальне значення, в залежності від того, 

які країни вступають в інтеграційні процеси. 

Реальне значення тих чи інших інтеграційних планів стає помітним при зіставленні їх 

соціальної підтримки в різних регіонах. 

На сьогоднішній день найбільш вдалим прикладом економічної інтеграції можна назвати 

Європейський союз. Ядро ЄС - країни з розвиненою демократією і розвиненою ринковою 

економікою. Прагнення увійти в союз з ними для інших, менш розвинених країн - це прагнення 

«підтягнутися» до їхнього рівня. 

Одним з ефективних інструментів, що сприяють процесу інкорпорування національних 

економік у світове господарство, пожвавленню зовнішньоекономічної діяльності стали зони 

спільного підприємництва, що налічують кілька видів. 

Серед них виділяються вільні економічні зони (ВЕЗ), які дозволяють країнам реалізувати 

насамперед регіональні переваги в прискоренні економічного зростання, соціально-

економічному розвитку територій та, надавати мультиплікаційний вплив на розвиток всієї 

національної економіки. 

Під інтеграцією розуміється об'єднання економічних суб'єктів, поглиблення їх взаємодії, 

розвиток взаємних зв'язків. Економічна інтеграція має місце як на рівні національних 

господарств цілих країн, так і між підприємствами, фірмами, корпораціями. 

Економічна інтеграція виявляється в розширенні поглибленні виробничо-технологічних 

зв'язків, спільному використанні ресурсів, об'єднанні капіталів, а також у створенні один для 

одного сприятливих умов здійснення економічної діяльності, зняття взаємних бар'єрів. 

Участь в інтеграційному процесі забезпечує інтегрованим суб'єктам наступні 

можливості: 

● більш широкий доступ до різних видів ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових); 

● можливість оперувати на ширшому інтеграційному просторі; 

● підвищувати ефективність діяльності; 

● створювати привілейовані умови для інтегрованих суб'єктів і їх захист (в певних 

рамках) від конкуренції суб'єктів, що не входять в інтеграційні структури; 

● приймати узгоджені (або спільні) рішення з проблем економічної взаємодії. 

Безумовно, не можна заперечувати тенденцію погіршення кількісних і, як наслідок, 

якісних параметрів інтеграційного утворення, якщо його розширення відбувається за рахунок 

прийняття нових членів, тільки з політичних чи інших міркувань неекономічного характеру. 

У той же час, участь в регіональних утвореннях веде до зростання національних економік. Але 

твердження, що інтеграція автоматично веде до такого зростання - невірні. 

Поза всяким сумнівом, інтеграція створює можливості для такого зростання, але для того 

щоб це відбулося, необхідно виконання цілого ряду вимог і умов. У окремих країн це 

виходить, а в інших - ні. 

Основною метою української держави є поліпшенні якості життя українців. Це означає 

наближення реального доходу на душу населення до середнього рівня країн ЄС, 

зниження рівня бідності, високоякісне медичне обслуговування, освіта і рівні 

можливості для всіх.  

З економічної точки зору, найбільш важливою передумовою досягнення цієї мети є 

високе і стабільне економічне зростання. Довгостроковий потенціал економічного зростання 

України коливається в межах 4.0-5.0% на рік, проте, важливо забезпечити не лише швидкий, 

але і стабільний ріст. Стійкий розвиток означає певний рівень зростання за умови відсутності 

дисбалансів та загроз в інших економічних сферах. Крім того, не повинно бути протиріч між 
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економічним ростом та навколишнім природним середовищем та людським розвитком. З 

досвіду багатьох країн зрозуміло, що високе економічне зростання створює сприятливі умови 

для поліпшення стану навколишнього природного середовища, кращих соціальних послуг, 

медицини, освіти тощо. 

Стійкий економічний розвиток спирається на постійне покращення продуктивності, 

більш ефективне використання ресурсів та інновації. 

Якщо для країн Східної Європи - нових членів ЄС цей період підходить до завершення, 

в Україні він по суті тільки починається. Саме тому Україні потрібні реформи, але не 

ліберальні, а, перш за все інституційні, що визначають механізми реалізації економічної 

політики. В умовах корумпованої клепто-олігархічної держави ці процеси (реформи) 

блокуються. 

Причиною системної соціально-економічної кризи в Україні є відсутність науково 

обґрунтованого підходу до вибору головної мети розвитку держави, слабка теоретична 

підготовка топ-менеджмента держави і регіонів, ігнорування необхідності формування в 

державі науково обґрунтованої економічної політики, сучасної інституційного середовища. 

Найважливішими складовими в економічній політиці повинні стати: 

● реалізація інтересів населення країни, а не окремих груп; 

● перетворення інституціонального середовища; 

● перетворення інституту власності (перехід від приватно-олігархічної до переважно 

державно-корпоративної); 

● структурні перетворення в економіці та промисловості; 

● формування громадянського суспільства і середнього класу як основи громадянського 

суспільства; 

● захист власності, підвищення відповідальності чиновників і власників. 

Реалізація названих та інших положень сприятиме становленню України як істинно 

економічно і політично незалежної держави з наявністю громадянського суспільства, високою 

якістю життя населення, сучасними інститутами, економічною політикою, а також сприятиме 

її скорішому післявоєнному відновленню. 

Україна продовжує амбіційну програму реформ для прискорення економічного 

зростання та покращення засобів існування своїх громадян. Пріоритетними реформами є 

боротьба з корупцією, реформа судової влади, конституційна та виборча реформи, поліпшення 

ділового клімату та енергоефективності, а також реформа державного управління та 

децентралізації. 

Аналіз розвитку інституційної основи співробітництва України та Європейського Союзу 

показує, що в процесі їх співробітництва склалася ефективна інституційна структура 

забезпечення співпраці, яка дозволяє успішно реалізувати завдання, визначені Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗУМНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 

Цілі сталого розвитку та конкурентоспроможності, які є взаємовиключними при 

поверхневому аналізі, можуть бути успішно поєднані в концепції розумного розвитку [1]. 

Теоретичні джерела концепції розумного розвитку стосовно територіальних систем слід 

шукати в низці теорій і концепцій соціально-економічного та територіального розвитку – 

теоріях територіальної конкурентоспроможності, інновацій, людського капіталу, соціального 

капіталу, територіальних виробничих систем, інноваційного середовища, полюсів зростання, 

ядер та периферії [2]. 

У політиці розвитку сільських територій Європейського Союзу концепція розумних сіл 

з’явилася через необхідність реалізації положень Стратегії «Європа 2020», пріоритетами якої 

є: розумний, сталий та інклюзивний розвиток. Концепція розумного розвитку, поряд із 

концепцією інклюзивного розвитку, є відповіддю на пошук шляхів реалізації концепції 

сталого розвитку в умовах поглиблення проблем сільського розвитку, особливо периферійних 

територій, та викликів, пов'язаних зі зміною клімату. Концепція розумних сіл з’явилася в 

документах Європейського Союзу лише нещодавно. Концепція сформульована як, певною 

мірою, аналогія концепції розумного міста (з точки зору концептуалізації та операціоналізації, 

де зазначено 6 основних розумних вимірів: розумне управління, економіка, мобільність, 

природне середовище, суспільство та якість життя) та інструмент для реалізації розумної 

спеціалізації. У Європейському Союзі концепція розумних сіл з’являється у зв’язку з 

узгодженістю та зміцненням сільського розвитку, тоді як у США розвиток розумних сіл 

пов’язаний зі сферою просторового планування та полягає в діяльності, яка гальмує стихійне 

зростання міст (urban sprawl) [3]. У документі Європейської комісії зазначено, що це поняття 

стосується «сільських територій і громад, які хочуть базувати розвиток на своїх сильних 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/aaaag-goei-report-janu
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/aaaag-goei-report-janu
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zvitiprovikonannya/AA_GOEI_REPORT_Dec
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/vikonannyaugodi-pro-asoci
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/vikonannyaugodi-pro-asoci
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-aso%20tsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-taevropeyskim-soyuzom-za-2017rik.report_02_2015_GOEI.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-aso%20tsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-taevropeyskim-soyuzom-za-2017rik.report_02_2015_GOEI.pdf
http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/43508.pdf
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/dialogue/council
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сторонах і ресурсах. У розумних селах традиційні та нові мережі та послуги покращуються за 

допомогою цифрових технологій, телекомунікацій, інновацій та кращого використання знань 

на благо мешканців і бізнесу» [4].  

Відносячи концепцію розумного поселення до сільських умов і специфіки сільської 

громади, слід звернути увагу на деякі загальні припущення, а також на конкретні умови для 

впровадження концепцій розумних сіл і розумних міст. Слід зазначити, що концепція 

«розумного міста» вже сформульована, а концепція «розумного села» є концепцією на 

початковому етапі формулювання, що передбачає багато труднощів застосування. Обидва 

поняття у своєму генезисі зумовлені конкретними детермінантами соціально-економічного та 

територіального розвитку одиниць розселення, причому це частково спільні умови, коли вони 

стосуються глобальних проблем, наприклад екологічних проблем, а частково різні – щодо 

проблем депопуляції. Концепція розумного міста, особливо з позиції інформаційного міста та 

цифрового міста, вимагає постійної адаптації місцевої громади до змін та створення цих змін, 

а отже, збільшує «темп життя», який у ситуації з сільськими громадами в розумних селах може 

бути повільнішим. З точки зору творців розумних змін – у випадку розумного міста ці зміни 

значною мірою спрямовані на покращення конкурентної позиції певної територіальної 

одиниця. У випадку з концепцією розумних сіл, де ініціатором змін є місцева громада – місцеві 

лідери у співпраці з місцевою владою, метою змін є підтримка життєздатності територіальної 

одиниці та підвищення якості життя. Розумні міста базуються переважно на технологічних 

інноваціях, тоді як розумні села часто базуються насамперед на соціальних інноваціях, і лише 

за умови більшої відкритості місцевих громад – на технологічних інноваціях. Сфери реалізації 

концепції та послідовність дій дещо відрізняються. Це зумовлено специфікою сільських і 

міських поселень, а також певною мірою різними потребами громади, наприклад, щодо 

міського транспорту чи природного середовища, де проблема зменшення антропогенного 

навантаження на природне середовище є пріоритетною у великих містах. Існують також різні 

сфери економік, на основі яких будується електронна економіка, де у випадку сільських 

одиниць важливо якомога повніше використовувати місцевий капітал села. Вагомість 

перешкод для реалізації концепції також різна. У випадку сільських громад психологічні 

бар’єри часто є більш серйозними: відсутність участі та обізнаності мешканців, прийняття та 

ототожнення з концепцією розумного розвитку, аніж технологічні, організаційні та фінансові 

бар’єри. 

Серед особливостей та детермінант розвитку сільських територій, що обумовлюють 

впровадження концепції розумних сіл можна виокремити: віддаленість, відносно менш 

розвинена транспортно-комунікаційна мережа, відсутність мережевої співпраці, науково-

дослідницьких організацій та установ, обмеження у розбудові креативної економіки; 

недостатня кількість підприємств і господарств, у тому числі суб’єктів, що впроваджують 

інновації, недостатня кількість організацій, відповідальних за посередництво в обміні новими 

знаннями та адаптацію їх до місцевих умов; труднощі започаткування інноваційних проектів 

та отримання коштів для розвитку інноваційної діяльності. Іншою фундаментальною умовою 

реалізації концепції розумних сіл є різноманітність сільських територій з точки зору відстані, 

залежності від зовнішніх ринків і природних ресурсів. Найскладніші умови для реалізації 

концепції розумних сіл існують у периферійних районах, оскільки вони не мають такого ж 

доступу до ресурсів і ринків, як інші типи сільських територій, і відрізняються від них 

соціально-економічними умовами та соціальною структурою. Вони, як правило, 

характеризуються низькою доступністю, негативним сальдо міграції та низьким рівнем освіти 

мешканців, не мають великого власного потенціалу для ендогенного розвитку. Однак і у 

випадку цих сільських територій існують певні можливості активізації розумних факторів у 

процесі їх розвитку.  

Переваги сільської місцевості можуть включати природні переваги, такі як земельні або 

водні ресурси, а також створені людиною зручності, в тому числі: рекреаційні — літні та 

зимові рекреаційні об’єкти, соціальні зручності — місцева культура та традиції, включаючи 
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їжу, ремесла, фестивалі та способи життя. На практиці ці різні типи переваг є 

взаємозалежними, а їхній позитивний вплив на розвиток сільської місцевості 

взаємопов’язаний. Переваги є особливо важливими для залучення та утримання «креативного 

класу», який сприяє розвитку сільських громад. Креативний клас віддає перевагу територіям, 

які пропонують особливі зручності. Якщо розглядати види зручностей, які можуть надати 

сільські поселення, то слід відзначити унікальність і впізнаваність місця та його культури, а 

також великі можливості для активного дозвілля. Таким чином, побутові послуги є важливим 

активом для периферійних регіонів, оскільки вони краще забезпечені природними ресурсами. 

З цієї позиції сільські ресурси слід переосмислити як тип капіталу, зосередитися на питаннях 

креативної сільської економіки та її ролі в місцевому та регіональному розвитку. Дослідження 

виявляють вплив культурних і креативних індустрій, що виникають у сільській місцевості, на 

низку соціальних, економічних і технічних трансформацій, характерних для цих сіл [5]. 

У моделі розумного розвитку сільських територій, особливо периферійних, на першому 

плані має стояти місцевий потенціал села у вигляді економічного, соціального, екологічного 

та культурного капіталу. Відповідно до концепції неоендогенного розвитку, на цей потенціал 

слід впливати на рівні національних та наднаціональних структур ЄС за допомогою програм 

підтримки технологічних та соціальних інновацій, оскільки без цієї підтримки буде важко 

активізувати місцеві потенціали сільських територій. Складовими місцевого сільського 

потенціалу є, як правило, рідкісні блага у вигляді природних ресурсів, які є основою для 

галузей або видів діяльності, вкорінених в економічну структуру місцевого ринку. Проте їх 

функціонування має базуватися на концептуально-технологічній трансформації 

пропонованих продуктів і послуг (розширенні, зміні концепції, збільшенні кола одержувачів, 

використанні нових технологій у створенні та продажу), що призводить до збільшення їх 

значення (валоризація). Серед галузей, які можуть стати стимулом для розумного сільського 

розвитку, є туризм, оздоровлення, рекреаційні послуги, екологічне виробництво, виробництво 

традиційних продуктів харчування, ремесла та культурні послуги. Часто це ринкові ніші, які 

потребують відкриття та розвитку в місцевих умовах. Окрім перетворень у ринковій 

пропозиції, для активізації процесів інтелектуального розвитку суб’єктам сільського 

господарства необхідно запровадити організаційні та маркетингові зміни, які полягають у 

активізації ділового співробітництва (кластерів), налагодженні публічно-приватного 

партнерства та нових відносин з зонами зростання. Схема цих відносин може базуватися на 

співпраці з великим підприємством, яке є джерелом знань, технологій, рішень, які 

використовуються на регіональних і міжнародних ринках, що дозволить вийти на надлокальні 

ринки. 

Реалізація концепції розумного місцевого розвитку має сприяти та проявлятися у 

створенні місцевих інноваційних систем. Ресурси сільських територій надають, перш за все, 

можливості для створення та впровадження соціальних інновацій, які роблять значний внесок 

у місцевий розвиток відповідно до концепції вбудованості. Відсутність локальних систем 

соціальних інновацій зменшує шанси протидії різноманітним суспільним проблемам. 

Комплексний набір зовнішніх і внутрішніх заходів у сільській місцевості слід 

використовувати для реалізації концепції розумних сіл. 

Ще однією і частково зовнішньою умовою реалізації концепції розумних сільських 

громад є можливість побудови партнерства з містами, спрямованого на розвиток. Слід, однак, 

зауважити, що збалансованості відносин сприяє подібний – на рівні співпраці – потенціал. 

Попередній європейський досвід реалізації партнерства між містом і селом показує, що рівень 

економічного розвитку обох територій є чинником, який значною мірою впливає на 

успішність налагодження партнерства. При цьому чим більші диспропорції у рівні цього 

розвитку, тим важче отримати таку співпрацю. У 2017 році Європейський парламент і 

Європейська комісія започаткували Дії ЄС щодо розумних сіл. Було створено Європейську 

мережу сільського розвитку (ENRD), яка визначила, як сільські громади по всій Європі мають 

розробляти інноваційні місцеві рішення для відродження сільських послуг у таких сферах, як 
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енергетика, транспорт, соціальна допомога та багато інших, а також розвитку сільського 

господарства та переробки. В Брюсселі відбувся семінар, організований ENRD щодо 

відродження сільських послуг через соціальні та цифрові інновації. Демонструючи 

різноманіття соціальних і цифрових інновацій, які з’являються в Європі, ця подія підкреслює 

важливість того, що сільські громади взяли на себе ініціативу щодо покращення сільських 

послуг, таких як охорона здоров’я, соціальна допомога, освіта, енергетика та мобільність. 

Деякі з цих ініціатив були спровоковані загрозою депопуляції, низькою щільністю населення 

або скороченням послуг. Інші користуються можливостями, які надає цифровізація, 

відновлювані джерела енергії, покращені зв’язки між селом і містом.  

Таким чином, розумна сільська громада в термінах територіального капіталу означає 

територію, яка активізує ресурси та капітал, у тому числі капітал відносин, який розвивається 

на основі поєднання внутрішніх потенціалів і зовнішніх детермінант розвитку з наголосом на 

створенні ендогенного потенціалу на основі не лише сучасних комунікаційних технологіях, 

але й на потенціалі людського та соціального капіталу, створюючи партнерські відносини з 

міськими центрами. Зазначена концепція має бути покладена в процесі відбудови та розвитку 

українських громад у поствоєнний період. 
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ПОГЛЯД НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ З БОКУ СВОБОД ТА ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ У 

СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. 

 

Європейським Союзом у 2007 році був затвержений так званий Лісабонський договір, 

мовою оригінала «Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 

establishing the European Community.» Мета якого сформувати та узаконити цінності та 

свободи людини, до яких відносяться: демокатія, гідність, гендерна та соціальна рівність, 

дотримання прав людини, в тому числі людей які відносяться до соціальних меншинств [1]. 

Розглядаючи проблематику шляху євроінтеграції для України, автором пропонується 

розглянути тренд аналітичних показників, на прикладі Хорватії, як країни яка останньою стала 

членом ЄС, Туреччину, як країну яка є найтривалішою кандидаткою до ЄС, Німеччину – як 

країну, що є одним з світових лідерів та членом ЄС та Україну – молодого кандидата на вступ. 

Та проаналізувати тенденцію зміни цих показників, їх динаміку та зробити висновки щодо 

того, наскільки швидким та вигідним (з боку соціальних свобод, прав та можливостей) буде 

вступ України до ЄС.   

Для початку пропонується розглянути такий показник як демократія. Першочергово 

розглядаючи це поняття потрібно з’ясувати чому сучасні об’єднання приділяють йому стільки 

уваги. Вперше поняття «демократія» вперше вжив ще Фукідід (давньогрецький). На думку 

автора найкращим трактуванням поняття «демократія» є «інституціональне пристосування 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en
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для ухвалення політичних рішень, завдяки якому індивіди одержують можливість впливати 

на владу, використовуючи як інструмент суперництво політичних сил у перегонах за голосами 

громадян» [2]. Так як Євросоюз створений та працює на засадах демократії, динамічність 

позитивної зміни цього показника є важливим до країн-членів.  

Індекс політичних прав є одним з них що відображають демократичні свободи, тому 

розглядаючи тенденцію зміни цього показника, можна зясувати готовність країни 

змінюватися. 

 

 

 
Рис 1. «Політичні права» [дані взято з ресурсу knoema.com] 

 

Беручи до уваги що максимальний бал цього індекса – 39, розуміємо повну стабільність 

Німеччини в цьому питанні, теж саме стосується і Хорватії, лінія тренда виглядає 

стабільною, при цьому зауважимо позитивний стрибок показника у 2016-2018 роках.  

 
Рис 2. «Політичні права» [дані взято з ресурсу knoema.com] 

 

Розглядаючи Україну та Туреччину, країн – кандидатів до вступу в ЄС, картина цікавіша, 

адже не дивлячись на тривале членство Туреччини, один з основних показників, має негативну 
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тенденцію, незважаючи на невелике покращення ситуації у 2020-2022 роках. Ситуація Країни 

навпаки дає надію на краще, адже лінія тренду – зростаюча. Звісно сам показник – 26 – залишає 

бажати кращого, але позитивна динаміка з 2014 року є безперечною.  

Наступний показник, який пропонується розглянути автором це гендерна рівність. 

Згідно звіту Світового економічного форуму про глобальний гендерний розрив за 2021 р, ще 

одном у поколінню жінок треба буде чекати гендерної рівності. Через наслідки пандемії Covid-

19, глобальний гендерний розрив скоротився на одне покоління з 99.5 років до 135.6 років. 

Тому це питання є як ніколи актуальним [3]. 

 

 
Рис. 3. «Гендерний розрив» [дані взято з ресурсу knoema.com] 

 

Досліджуючи індекс гендерного розриву почнемо зтого що зазначимо, максимальний 

бал -1 (відсутність будь-якой гендерної нерівності), найнижчий – 0 (повна гендерна 

нерівність). Бачимо що картина Німечини позитивно зростаюча, як і Хорватії. Тож розуміємо 

що, країна ЄС має мати принаймі позитивну динаміку лінії тренду.  Далі розглянемо Україну 

та Туреччину. 

 
Рис 4. «Гендерний розрив» [дані взято з ресурсу knoema.com] 

 

Тут ситуація для України взагалі чудова, адже по перше – позитивний тренд, по-друге – 

коєфіцієнт індексу тримється на рівні приблизно 0.7, що є аналогічним індексу Хорватії – 
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країни ЄС. Туречинна також, порівнюючи з попереднім вндесом показує позитивні 

результати. Лінія иренду – зростаюча, сам індекс більший за 0.5, що також є гарним 

показником.  

Висновки. У роботі було розглянуто лише два індекси, які можкть впливати на швидкість 

вступу до ЄС та загальній євроінтеграції, але політичні права та гендерна рівність, є дуже 

важливими саме в контексті свобод та цінності людини. Позитивна картина показників 

України, є досить рішучую у звязку з війною 2022 року, та можливого вступу України до ЄС.  

 
1.Шубіна, І. О., and И. О. Шубина. "Основні цінності Європейського Союзу, зміст і значення для вступу нових держав." 

(2012) 

2.Латигіна, Наталія. "До визначення феномена демократії." (2004). 

3. Інформаційний портал  https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/ 

4. Інформаційний ресурс https://knoema.com/ 
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ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ В СТРАТЕГІЇ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 

 

Наразі спостерігається переформатування всіх внутрішніх ринків товарів (робіт, послуг) 

під впливом: тимчасової окупації частини територій України та втрати економічного 

потенціалу цих територій; релокації суб’єктів підприємництва з тимчасово окупованих 

територій та територій, які є небезпечними для ведення господарської діяльності; великої 

кількості населення, що стала внутрішніми мігрантами або виїхала за кордони країни; 

значного зниження доходів населення; зміни вектору закупівель зі сторони державних 

інститутів та місцевих органів влади; розвитку волонтерського руху; значного потоку 

гуманітарної допомоги; відкриття нових іноземних ринків та зменшення бар’єрів на освоєних 

українським бізнесом іноземних ринках (в першу чергу ринки країн Європейського Союзу, 

Великобританії та Канади); логістичних та експедиційних проблем; деформації ринків робочої 

сили через мобілізацію та міграцію/еміграцію населення. Управління 

конкурентоспроможністю перейшло на більшості суб’єктів підприємництва в Україні зі сфери 

функціонального до сфери ситуаційного (антикризового) менеджменту, що потребує внесення 

відповідних змін в управлінські процеси [1].  

Українська економіка та бізнес поступово відновлюються після майже повної зупинки в 

перші дні ворожих атак – вони шукають нові можливості для розвитку в екстремальних умовах 

та у військовій тактиці. Частково це відновлення підприємницької діяльності на територіях, 

звільнених від окупації, частково перенесення виробництва в більш безпечні регіони, частково 

природний процес адаптації (люди пристосовуються до життя навіть у найскладніших 

ситуаціях). Всупереч тому, що переміщені підприємства сплачують податки за основними 

місцями реєстрації, саме зусилля для покращення їх умов полягає у працевлаштуванні 

місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, налагодженні та досвіді підприємницьких 

зв’язків [2]. 

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, 

найбільшу частку складають: підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих 

підприємств); переробної промисловості (31,71 %); інформації та телекомунікацій (6,34 %); 

професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%). Станом на 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/
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листопад 2022 р, найбільше підприємств релокувалося до Львівської (28,6%), Закарпатської 

(17,9%), Чернівецької (12,2%), Івано-Франківської (8,3%), Тернопільської (7,5%), 

Хмельницької (7,5%) областей. За даними Мінекономіки, роботу на релокованих 

підприємствах знайшли понад 7 тисяч осіб. Ці підприємства продовжують повноцінно 

працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки: загалом за 

поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ [3].  

Саме західні регіони наразі є економічним форпостом, який прийняв дуже багато 

підприємців і саме це потребує від усіх учасників економічного розвитку розуміння викликів 

і того, як підприємцям можна зараз допомогти, які сервіси й можливості їм надати. Це не 

означає створення штучних перешкод діяльності промислових підприємств на Півдні та Сході, 

але убезпечує Україну від втрати критично важливої продукції (включно із продукцією 

військово-промислового комплексу) у випадку нової війни та припинення роботи цих 

підприємств. З цією метою запроваджуватимуться умови та стимули для релокації й створення 

нових підприємств на умовному заході країни [4]. 

Варто погодитись з думкою дослідників [5], що «в умовах воєнного стану стає важливим 

збереження виробничого потенціалу країни, тому з цією метою необхідно розробити: механізм 

релокації підприємств з уточненням критеріїв пріоритетності релокації та нормативно-

правове забезпечення організації логістики релокації стратегічних підприємств із зони 

бойових дій. Необхідним є формування бази даних територіальних громад з інформації щодо 

умов функціонування підприємств, що релокуються (розміщення виробничих потужностей, 

розв'язання питань оренди, підключення мереж, розселення персоналу та членів родин тощо). 

Важливою є розробка механізму координації взаємодії державних органів виконавчої влади та 

територіальних громад з розвитку підприємництва; створення порталу для підприємств, що 

релокуються із зони активних бойових дій, єдиної бази даних територіальних громад з 

інформацією щодо умов функціонування підприємств на їх територіях» [5]. 

  Загальні проблеми релокації загалом зрозумілі: необхідність демонтажу, складність 

вивезення габаритного обладнання, брак вантажного транспорту та дефіцит палива, 

необхідність вибудовування нових ланцюжків постачань та продажів, автоматичне 

підвищення ставок оренди за найменшої зацікавленості релоканта в певному приміщенні та 

загальна витратність процесу. при переміщенні підприємства власникам необхідно 

враховувати багато аспектів: строки монтажу-демонтажу, наявність кваліфікованого 

персоналу для таких робіт, логістику релокації (постачання – виробництво – збут), у тому 

числі проаналізувати всі ланцюжки постачання, виробництва та збуту ще до переміщення. А 

ще складно зібрати з усієї країни та з-за кордону співробітників, куди вони могли виїхати, та 

перевезти колектив у сотні людей у нове місце та знайти їм гідне місце проживання. 

Підприємства переробної галузі можуть швидко відновити виробництво за умови доступу до 

належно обладнаних промислових майданчиків. Такі промислові майданчики з готовою 

виробничою та інженерно-транспортною інфраструктурою можуть запропонувати деякі 

індустріальні парки. Наразі їх лічені одиниці, і вони не можуть задовольнити весь попит, що 

існує. У парках відсутні готові приміщення [6]. 

Аби виграти конкуренцію за таланти й підприємців, регіони мають створювати умови 

для комфортної роботи бізнесу та надавати необхідну підтримку для відновлення і розвитку. 

Допомога для релокованого бізнесу може надаватися у різних формах — це можуть бути прямі 

виплати на поповнення оборотних коштів, знижки на певні види послуг тощо. Місцева влада 

не має втручатися в усі процеси під час релокації бізнесу, натомість має виконувати роль 

комунікатора між підприємцями та донорами. Наприклад, на Івано-Франківщині створили не 

лише Telegram-канал, але й онлайн-платформу (https://www.savebusinessnow.if.ua), завдяки 

якій релокований бізнес може створити запит на допомогу, а місцевий бізнес — таку допомогу 

надати. На Чернівеччині місцева влада також створила Telegram-бот та гарячу лінію для 

отримання інформації про можливості та переваги релокації до області. В Івано-Франківській 

області міський голова проводить регулярні зустрічі з представниками місцевого і 
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релокованого бізнесу, а в Чернівецькій — влаштували форум для представників бізнесу, що 

«переїхав», аби дізнатися про їхні потреби. Крім того, поширеною практикою в усіх областях 

є проведення просвітницьких і навчальних заходів для підприємців для ознайомлення з 

перевагами та специфікою роботи в певних регіонах [7]. 
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ПРОГРЕС З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВ ОЕСР ЩОДО ВИРІШЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Україна як член Програми розширеного співробітництва BEPS4 у 2021 р. приєдналась до 

масштабного плану щодо реформування міжнародної системи оподаткування для 

високотехнологічного бізнесу в умовах глобалізованої та цифрової економіки, що міститься в 

Заяві про двокомпонентне вирішення податкових проблем, які виникають внаслідок 

діджиталізації економіки (Pillar 1 of Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax 

Challenges Arising From the Digitalization of the Economy, далі – Заява, Pillar 1) [1]. Ці правила 

спрямовані на формування узгодженого підходу до оподаткування великого бізнесу на 

урядовому рівні задля підвищення стабільності податкової системи. 

Концепція Pillar 1 полягає у оподаткуванні прибутку в юрисдикціях знаходження 

споживачів/покупців товарів (робіт, послуг) міжнародної групи компаній незалежно від 

фізичного перебування такої групи у країні збуту. Ця концепція ґрунтується на двох підходах: 

• новому правилі оподаткування в юрисдикціях збуту, де міжнародні компанії мають 

суттєву присутність з позиції клієнтської бази (Сума А); 

                                                           
4 OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS - Програма з питань протидії розмиванню 

податкової/оподатковуваної бази та виведенню доходів/прибутку з-під оподаткування 
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• запровадження нового підходу до визначення фіксованого рівня прибутку 

(рентабельності) дистриб'юторів, які виконують мінімальні функції та мають мінімальні 

ризики (Сума В). 

У рамках поточної роботи ОЕСР та країн Великої двадцятки з питань BEPS (Inclusive 

Framework) щодо впровадження Pillar 1, у жовтні 2022 р. було оприлюднено Звіт ОЕСР про 

прогрес з питань адміністрування та податкової визначеності (Progress Report on the 

Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One, далі - Звіт) [1]. В документі 

розглянуто широкий перелік актуальних питань та відповідей на них. Зокрема зазначені 

оновлені терміни очікуваної імплементації Pillar 1. 

У Звіті відзначено, що з моменту оприлюднення Заяви було досягнуто значного прогресу в 

розробці технічних правил та інструментів, необхідних для реалізації Pillar 1. Тим не менш, розробка 

інноваційних правил для оновлення міжнародної податкової системи, яка формувалася впродовж 

більш ніж століття, залишається складним завданням. Тому Inclusive Framework визнає, що важливо 

збалансувати політичну зацікавленість у швидкій імплементації з необхідністю правильно розробити 

нові правила, особливо з огляду на те, що вони розраховані на довгострокову перспективу. Отже, 

відзначена важливість консультації з бізнесом, неурядовими організаціями, парламентами й іншими 

відповідними зацікавленими сторонами та використання їхніх відгуків для остаточного 

доопрацювання правил. Це вимагає додаткового часу, але створить надійне підґрунтя та 

адміністративні правила для імплементації Pillar 1.  

Розробка основних правил Pillar 1 – визначення «Суми А» – знаходиться на стадії завершення. 

Ці правила слугуватимуть основою для переговорів щодо багатосторонньої конвенції (MLC), за 

допомогою якої буде закріплено та інституційно впроваджено алгоритм визначення «Суми А». 

Inclusive Framework очікує, що MLC буде відкрита для підписання в першій половині 2023 року, щоб 

дозволити їй вступити в силу в 2024 році. Тим часом, до кінця 2022 року буде розпочато роботу над 

Сумою В.   

Україна є однією з 137 країн, які підтримали Pillar 1. На цей час зобов’язання щодо 

імплементації ще не прийнято. Втім, враховуючи стратегічну спрямованість України на членство в 

ЄС, політичне рішення щодо впровадження Pillar 1 може буде прийняте. Це обумовлює необхідність 

не тільки спостерігати, а й долучатись до європейської дискусії. Очікується, що ЄС розробить 

відповідну Директиву по Pillar 1, імплементувати яку необхідно буде в цілях гармонізації 

національного законодавства з законодавством ЄС і підготовки до вступу в Євросоюз. 

 
1. OECD (2021) Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 

Economy URL: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-

digitalisation-of-the-economy-october-2021-russian-version.pdf 

2. OECD (2022) Progress Report on the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One. URL: 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-progress-report-on-the-administration-and-tax-certainty-aspects-of-amount-

a-of-pillar-one.html 

3. OECD (2022) Public consultation document on Pillar One – Draft Model Rules for Nexus and Revenue Sourcing. URL: 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/02/etf-465-public-consultation-document-on-pillar-one-draft-model-rules-for-nexus-

and-revenue-sourcing.html 

 

 

Остапенко В. М.  
к.е.н., доцент, доцент кафедри митної справи і фінансових послуг 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,    

м. Харків, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Сучасні інноваційні тенденції та світові процеси інтернаціоналізації і глобалізації 

створюють такі умови, за яких суб’єкти економічної діяльності змушені взаємодіяти з 

широким колом зацікавлених сторін – стейкхолдерами, та приймати рішення для врахування 
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їхніх інтереси. На сьогоднішній день підходи, методи та інструменти оцінки рівнів взаємодії 

стейкхолдерів різняться відповідно шкіл та концепцій. Економічний розвиток неможливий без 

урахування інноваційного фактора. Ще с початку 90-х років науковий світ почав 

усвідомлювати феномен інноваційной та технологічної глобалізації і відповідно в 

міжнародному економічному розвитку відбувалися значні зрушення, що потребували 

державного регулювання. Розроблені ООН 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) [1] мають на меті 

стимулювати дії для розв’язання глобальних проблем людства. ЦСР залучає уряди, які можуть 

діяти через розробку політики й нормативних актів та приватні ініціативи для проведення 

НДДКР із суспільними цінностями, потребами та очікуваннями. Великі виклики виходять за 

межі національних кордонів і впливають на велику кількість людей, спільнот і планету в 

цілому, тому вимагають спільних зусиль для пошуку рішень.  

Велика кількість визначень «зацікавленої сторони» («стейкхолдера»), не дають чіткого 

розуміння того, що насправді означає цей термін. Встановлення меж концепції значною мірою 

допоможе вирішити низку проблем, поставлених дослідниками в цій галузі. Походження та 

розвиток концепції зацікавлених сторін лежить в літературі з бізнес-науки. Розглянуті теорії 

згруповано візуально-просторовим логічним способом, упорядкувавши теорії, відповідно до 

охоплення критеріїв з їх ідентифікації та управління, і повторювали, що поглиблює та охоплює 

усунути невідповідності, доки не виникло протиріччя у вживаних словах і зображення не 

врахувало приватну, державну та комерційну діяльність. наслідки для зацікавлених сторін 

проекту, уряду та бізнесу, відобразивши можна розглядати як такі, що мають особливий 

інтерес – стосуються певного типу діяльності чи області змісту, або конкретного типу 

відносин до діяльності. конкретна діяльність може бути завданням, проектом, програмою, 

підприємством корпорації чи державного органу чи навіть конкретним випадком поведінки 

особи. 

Освіта, наука та інновації вимагають нові методи управління інноваційним розвитком, 

що передбачають ширше залучення стейкхолдерів до процесу прийняття рішень, 

передбачення потреб суспільства та відображення проблем. Залучення стейкхолдерів 

спрямоване на зміцнення засобів реалізації та активізацію «Глобального партнерства для 

сталого розвитку», може стати засобом для мобілізації та обміну знаннями, досвідом, 

технологіями та фінансовими ресурсами.  

Незважаючи на очевидну важливість стейкхолдерів у інноваційній економіці, 

досліджень, що стосуються їх залучення, все ще мало. Результати попередніх досліджень 

представлені процесами управління з сильним нормативним навантаженням без чітких 

практичних вказівок щодо інструментів впровадження. Незважаючи на загальне визнання 

важливості залучення стейкхолдерів, передбачення їхніх потреб і аналізу їхніх відгуків на 

підтримку нових рішень, запропонованих суспільству, залишається багато питань щодо 

кількістних та якісних характеристик стейкхолдерів в інноваційній економіці. Взаємодія 

стейкхолдерів має важливе значення для досягнення ЦСР, що обумовлює актуальність 

подальшого дослідження.  

Велика кількість досліджень в межах інноваційної економіки зосереджено на 

ідентифікації  стейкхолдерів поточної діяльність, проте виникає необхідність визначення 

потенційних та опосередкованих стейкхолдерів. Необхідність визначення, групування та 

градація стейкхолдерів залежно від їхніх обставин або погляду на потенційні умови 

діяльності, які можуть бути здійснені, дозволить передбачити взаємодію із стейкхолдерами в 

умовах динамічних можливостей. Вплив стейкхолдерів може відрізнятися на різних етапах 

діяльності, залежно від можливостей приймати рішення щодо діяльності та впроваджувати 

стратегію управління зацікавленими сторонами. Тому у цій статті ми прагнемо зрозуміти різні 

аспектистейкхолдерів у інноваційній економіці, зокрема:  

визначення компонентів інноваційної мережі та відносин у процесі взаємодії 

стейкхолдерів;  
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групування стекйкхолдерів за рівнями залучення (ступінь прихильності/участі/впливу до 

діяльності), типами зв’язку з діяльністю для кожного зі стейкхолдерів та метою/результатами 

такої діяльності; 

організація процесу взаємодії зі стейкхолдерами, заснований на динамічних 

можливостях;  

підходи до прийняття управлінських рішень щодо ідентифікації, організації та 

трансформації стейкхолдерів.  

Таким чином, ми прагнемо визначити взаємодію стейкхолдерів як нормативну 

концепцію з практикою впровадження, що може стимулювати розвиток теорії та 

забезпечувати практичне застосування на практиці.  

Сучасні інноваційні тенденції та глобальні процеси інтернаціоналізації та глобалізації 

створюють умови, за яких суб’єкти економіки змушені взаємодіяти з широким колом 

зацікавлених сторін і приймати рішення з урахуванням їхніх інтересів. Сьогодні підходи, 

методи та інструменти оцінки рівнів взаємодії стейкхолдерів відрізняються за школами та 

концепціями. Велика кількість визначень зацікавлених сторін не дають чіткого розуміння 

того, що насправді означає цей термін. Встановлення меж поняття значною мірою допоможе 

вирішити ряд проблем, які ставлять перед собою дослідники в цій галузі. 

Узагальнення досліджень про розвиток стейкхолдерів дає можливість визначити різні 

напрями та зробити такі висновки:   

1) діяльність/організація/проект має відносини з великою кількістю стейкхолдерів, які 

складають її оточення (зовнішнє і внутрішнє), та впливають на управлінські рішення: 

Проведено систематичний огляд літератури, щоб дослідити відносини між 

зацікавленими сторонами, тиск і стійкі практики управління. Аналіз літератури показує, що 

існують три основні теоретичні основи для дослідження взаємодії стекхолдерів: з точки зору 

удосконалення послуг, як маркетинг і задоволення споживачів і технологічні інновації та 

управління.  

Організаційні фактори охоплюються ширше, ніж індивідуальні фактори та фактори 

макрорівня як модеруючі змінні, і пропонує більше факторів організаційного, індивідуального 

та макрорівня, а також взаємодії цих факторів як пом’якшувальних змінних щодо зв’язку між 

тиском зацікавлених сторін і стійкістю практики управління. Крім того, використання теорії 

зацікавлених сторін є домінуючим, за нею йде використання інституційної теорії. 

2) теорія стейкхолдерів вивчає природу цих відносин: процеси та результати ресурсного 

обміну для організації (проекту) та стейкхолдерів:  

Lea Fobbe and Per Hilletofth (2021) [2] розглядають взаємодію із стейкхолдерами як 

важливий компонент стійких бізнес-моделей. Традиційні інновації, які орієнтовані на отримання 

прибутку для підприємства, перетворилися на інновації, засновані на взаємодії в процесі спільного 

створення, де споживачі залучені до процесу визначення та створення цінності (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004 [3]; Galvano & Dalli, 2014) [4].  

3) інтереси усіх стейкхолдерів потенційно можуть бути взяті до уваги та задоволені:   

Дослідження взаємодії стейкхолдерів спрямовано на поступове усвідомлення потреб та 

очікувань кожної зацікавленої сторони у зв’язку з потребами та очікуваннями інших зацікавлених 

сторін, а також потенційної ролі кожного стейкхолдера (Ketonen-Oksi & Valkokar, 2019) [5]. Takahashi, 

S. and Takahashi, V.P. (2021) [6] надано пропозицію інтегрованого процесу взаємодії з кількома 

стейкхолдерами на основі аналізу змінних моделі. Вони також сприяють еволюції в прихильності, у 

відносинах і в обміні знаннями між стейкхолдерами, а також у передбаченні та оцінці їх інтересів. 

4) теорія акцептує управлінські рішення: 

Pluchinotta, P., Salvia, G. (2022) [7] намагалися зрозуміти сприйняття стейкхолдерами меж 

системи та структурування проблем, а також їхній потенційний вплив на прийняття рішень шляхом 

систематичного порівняння причинно-наслідкових карт різних груп стейкхолдерів навколо однієї 

спільної проблеми. 
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Zingraff-Hamed, A. Hüesker, F., Lupp, G., Begg, C., Huang, J., Oen, A., Vojinovic, Z., Kuhlicke, C., 

Pauleit, S. (2020) [8] використали систематичні методи ідентифікації відповідних стейкхолдерів, які є 

вирішальними для підвищення ефективності планування, зменшення вузьких місць і час, і 

необхідними для планування, проектування та впровадження бізнес-системи. 

Побудова оптимальної моделі взаємодії стейкхолдерів повинна враховувати трансформаційні 

процеси, що відбуваються на сьогоднішній момент у всьому світі, в значній мірі змінюють напрями 

розвитку і призначення діяльності. Рішення даної проблеми здійснюється в межах мережевих 

структур взаємодії в галузі освітньої, науково-дослідної, інформаційно-технологічної, 

підприємницької та інших видів діяльності. Тому актуальними є питання, пов'язані із системою 

формування та визначення відповідних форм та видів взаємодії стейкхолдерів. 

На основі проведеного дослідження формування взаємодії стейкхолдерів враховує 

багатомірність та динамічність характеристик стейкхолдерів. Зважаючи на те, що динамічні 

можливості взаємодії стейкхолдерів потребують рефлексії та корегування, Підходи до прийняття 

управлінських рішень щодо ідентифікації, організації та трансформації стейкхолдерів. 

Таким чином, формування взаємодії стейкхолдерів  дозволяє розглянути еволюцію в 

практиці взаємодії стейкхолдерів в плюралістичному контекст, прагнучи подолати 

антагонізми та внутрішні потреби, синтезуючи в інтегрованому підході організаційні процеси, 

які підтримують взаємодію зі стейкхолдерами в межах інноваційної мережі, оскільки 

динамічні можливості є інтегруючими процесами. Представлено взаємодію стейкхолдерів від 

початкових процесів (ідентифікація і організація) до трансформації взаємодії. Розкрито 

процеси створення та отримання вартості, розвитку інновацій та інтеграції/обміну знаннями. 

Як теоретичний внесок, результати роботи забезпечують інтегроване дослідження різних 

типів динамічних можливостей про необхідність дослідження зв’язків або взаємозв’язків між 

типами динамічних можливостей.  
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Стале органічне сільськогосподарське виробництво тісно пов’язане із збереженням 

довкілля та природних ресурсів. В країнах ЄС воно передбачає дотримання високих стандартів 
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і методів виробництва. Виробництво органічної продукції має ряд економічних, екологічних 

та соціальних переваг. Серед економічних переваг слід виділити зростання рентабельності 

продукції, підвищення конкурентоспроможності та зростання чистого прибутку. До  

екологічних наслідків слід віднести зниження техногенного впливу на ґрунти, зниження 

забруднення водних ресурсів, збереження та відновлення екосистем та загалом забезпечення 

екологічного балансу навколишнього середовища. Серед соціальних переваг є забезпечення 

населення якісними продуктами харчування, розвиток сільських територій, підвищення 

зайнятості та добробуту сільських мешканців. 

Аналіз стану розвитку органічного землеробства на європейському ринку показує, що в 

міжнародному контексті європейський органічний сектор добре розвинений. Відносно висока 

частка сільськогосподарських угідь, постійне зростання площі та кількості операторів, а також 

ринок, що швидко зростає, демонструють виняткову динаміку європейського органічного 

ринку. 

Протягом останніх трьох десятиліть виробництво органічних продуктів харчування та їх 

споживання в ЄС з кожним роком зростає і продовжує розвиватися. Органічний ринок ЄС 

дуже динамічний, темпи зростання в різних країнах відрізняються. Його постійний 

позитивний розвиток зумовлений сукупністю факторів. Окрім чинників інноваційного 

характеру на збільшення споживання органічних продуктів харчування та розвиток сільського 

господарства загалом слід виділити зростання попиту європейських громадян на високоякісне 

харчування, також значно вплинула на цей процес і пандемія COVID-19. Це добре 

відображено в зростаючому споживанні органічних продуктів на душу населення, яке в 

середньому досягло 102 євро. Загалом, споживачі щороку витрачають більше на органічні 

продукти харчування, а певні групи продуктів займають частки ринку вище середнього. 

В останні роки в багатьох країнах органічний ринок почав зростати швидше, ніж 

виробництво, і внутрішня пропозиція не могла цілком задовольнити попит. Тому багато 

організацій та учасників ринку закликають більше фермерів переходити на органічне 

виробництво, що, в свою чергу, сприятиме зростанню виробництва такими ж темпами, як і 

ринку [1]. 

У травні 2020 року Європейською Комісією було прийнято Стратегію «Від ферми до 

виделки» («Farm to Fork»), яка визначає органічну продукцію як ключовий сектор для 

досягнення продовольчих цілей Європейської зеленої угоди. У стратегії зазначено, що ринок 

органічних продуктів харчування буде продовжувати зростати, а органічне землеробство 

потребує подальшого розвитку. У рамках цієї стратегії Комісія опублікувала План органічних 

дій на 2021-2027 рр., який спрямований на підвищення як попиту так і пропозиції органічних 

продуктів [2]. 

Відносно висока частка сільськогосподарських угідь, постійне зростання площі та 

кількості операторів, а також ринок, що швидко зростає, демонструють виняткову динаміку 

європейського органічного ринку. В Євросоюзі планують значно збільшити площі органічних 

угідь. Основною ціллю Стратегії «Від ферми до виделки», що є частиною Європейської 

зеленої угоди (Green Deal), поєднаною зі Спільною сільськогосподарською політикою (CAP) 

є збільшення  органічних сільськогосподарських угідь на 25% до 2030 року та збільшення 

органічної аквакультури. Отже, заходи Спільної сільськогосподарської політики повинні мати 

першочергове значення для досягнення цієї цілі.  

Вкрай важливо пов’язати відповідну ціль із реформою Спільної сільськогосподарської 

політики (CAP), Стратегією біорізноманіття та іншими сільськогосподарськими політиками 

щодо створення більш позитивного середовища, в якому фермери та харчові компанії 

почуваються впевнено, приймаючи важливі інвестиційні рішення, щоб задовольнити попит 

споживачів на органічні продукти. Стратегія «Від ферми до виделки» передбачає, що Комісія 

запропонує законодавчу базу щодо стійких продовольчих систем у 2023 році для досягнення 

цілей цієї Стратегії та підтримає перехід до більш стійких продовольчих систем, заснованих 

на всеохоплюючих принципах стабільності. Ця законодавча пропозиція, а також відповідні 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

185 

ініціативи, такі як маркування стійкості, мають враховувати особливості та переваги 

органічних практик [3]. 

Однією з умов функціонування європейського ринку органічної продукції є наявність 

належно сформованої та організованої системи сертифікації продукції органічного 

виробництва. В основі сертифікації лежить використання стандартів або правових норм. На 

сучасному етапі розвитку ринку органічних продуктів переважає тенденція до заміни 

правових норм стандартами, що пояснюється прагненням до міжнародної гармонізації правил, 

які регулюють відносини у сфері органічного виробництва. 

Органічне виробництво нині є одним із пріоритетних напрямків розвитку сільського 

господарства Європейського Союзу. Таким чином, можемо стверджувати, що підґрунтям для 

реалізації Стратегії «Від ферми до виделки» є давно сформовані сприятливі умови для 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції, тому конкурентна перевага такої 

продукції повинна базуватись на високій ефективності використання ресурсів.  
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ: ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Поточний стан українського підприємництва характеризується безпрецедентними 

ризиками та викликами. Сукупність проблем, з якими стикається бізнес, не має вирішення без 

усунення фактора військової агресії росіїї проти України. За прогнозами уряду, падіння ВВП 

очікується на рівні 30-40%, за опитуваннями представників малого та середнього бізнесу [1] 

станом на вересень 2022р. 33,8% підприємств зупинили свою діяльність. В галузевому розрізі 

максимальне значення 60% - будівництво; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок та 55% - 

операції з нерухомим майном;в регіональному: 63,6% - схід та 41,8% - південь. 

Тим не менш, індекс ділової активності (Ukrainian Business Index) у вересні 2022 зріс до 

33,9 в порівнянні з липнем (25) [1], а очікування бізнесу (ІОДА за розрахунками НБУ [2]) в 

жовтні, хоч і знизився в порівнянні з вереснем (вересень – 46,1; жовтень – 44,9), все ж мав 

позитивну тенденцію до зростання в порівнянні з серпнем (44,1). Це свідчить, що підприємці 

шукають шляхи відновлення своєї діяльності та намагаються адаптуватися під нові умови. В 

той же час, в топі проблем виділяють відсутність достатньої кількості платоспроможних 

клієнтів на внутрішньому ринку – 64,0% [1], зменшення попиту на продукцію/послуги - 30,0% 

[3], недостатній попит – 38,5% [2]. Відповідно, в аспекті скорочення попиту на внутрішніх 

ринках необхідно звернути увагу на перспективи виходу на зовнішні ринку – експортну 

діяльність. За офіційними статистичними даними [4] результати зовнішньої торгівлі за 9 

місяців 2022 року у % до 9 місяців 2021 мають значення стосовно експорту - 68,6%; імпорту - 

76,3%. В розрізі регіонів та країн за експортом лідує Європейський союз (62,3%) та Польща 

(15,43%). Виходячи з опитування МСБ [1], орієнтація субє’ктів підприємництва щодо 

внутрішніх чи зовнішніх ринків мала такий характер: на експорт, займалися ще до війни 3,5 

%, на внутрішній та розвивали ще до війни 18%, орієнтовані на внутрішній ринок, але 

розглядають можливість виходу на зовнішній ринок 17,9%, орієнтовано лише на внутрішній 

https://orgprints.org/id/eprint/42973/1/Travnicek-etal-2021-europe-statistics.pdf
https://www.organicseurope.bio/about-us/organic-in-europe/
https://www.organicseurope.bio/about-us/organic-in-europe/
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ринок 59,8%. За даними [3] серед експортерів продовжує стабільно зменшуватися частка 

підприємств, які припинили експорт після 24 лютого (скорочення до 16% у вересні в 

порівнянні з 20% у серпні) та є високий відсоток тих, хто не припиняв експорт (56%) та тих, 

хто поновив його (28%). Зазначене демонструє позитивну тенденцію з поновлення експортної 

діяльності представниками вітчизняного підприємництва. В той же час, всі експортери, 

незалежно від їх розміру, галузі, регіону, відзначають зростання перешкод (з 5% у травні до 

8% вересні) [3], серед яких перше місце займають черги на західних кордонах (60% опитаних), 

що викликано масовим використанням автомобільного транспорту (через повне закриття або 

обмеження інших транспортних шляхів) та переорієнтацією напрямків експорту. Відсутні 

авіаперевезення, майже закриті морські шляхи (цю проблеми виділяють 44% опитаних), 

збільшилося навантаження на річковий, залізничний та автомобільний транспорт, що 

провокує проблему нестачі залізничних вагонів, автомобілів, водіїв (28%) [3]. Така зміна 

логістичних потоків провокує колапс не лише на українській територій, але й в інших країнах, 

які не готові до таких трансформацій (порти та термінали Румунії, Болгарії, тощо). Також 

близько 40% відзначають складні митні формальності, а ще 16% - корупцію на українській 

митниці, що ускладнює вихід на міжнародні ринки [3]. Отже, відновлення та розвиток 

вітчизняного підприємництва має базуватися на експортоорієнтованому підході. 

Проблематика, яка склалася в цьому напрямку, частково може бути вирішена через спрощення 

митних процедур, підвищення їх прозорості та зрозумілості, що вплине на зниження корупції. 

 
1. Дослідження стану та потреб бізнесу в Україні. Вересень, 2022. Дія.Бізнес.URL: https://cutt.ly/X1q0LzW 

2. Індекс очікувань ділової активності підприємств України. Жовтень, 2022. URL: https://cutt.ly/I1q0YY9 

3. Український бізнес під час війни. Випуск 5. (9.2022) URL: https://cutt.ly/c1q04AA 

4. Державна служба статистики України URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ 

 

У теперішній час відбувається становлення та прискорений розвиток інформаційного 

суспільства. Сучасні засоби передачі та обробки інформації забезпечують широкі можливості 

виробництва та задоволення різноманітних потреб людства. Цифрова трансформація всіх сфер 

життєдіяльності призводить до удосконалення організаційно-економічних засад 

співробітництва між органами публічної влади та управління, підприємствами і організаціями 

різних форм власності, розміру та сфер діяльності. Відбуваються зміни й у формах їх співпраці 

із домогосподарствами. В цьому зв’язку особливого значення набуває поширення інновацій у 

сфері фінансових послуг як джерела залучення додаткових грошових коштів для 

інвестиційного розвитку. Адже взаємодія із такими фінансовими організаціями, як комерційні 

банки, платіжні агенти, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, брокерські організації 

та ін., відбувається постійно на добровільній основі згідно діючого законодавства. Як правило, 

вибір таких фінансових організацій здійснюється або стихійно, тобто на основі емоцій, 

рекомендацій, ініціативи роботодавця, територіальної близькості тощо, або за фінансовим 

критерієм. Особливо загострюється це обрання в умовах фінансової глобалізації та 

інтернаціоналізації, коли виникають зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки 

домогосподарств, підприємств та держави [1, с. 305-306]. Зазначені процеси потребують 

професійності та науково-методичної обґрунтованості схвалюваних рішень стосовно 
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управління фінансовою діяльністю, що в розвинутих країнах світу забезпечується на засадах 

фінансового консалтингу. Використання технологій консалтингу, з одного боку, сприяє 

підвищенню фінансової грамотності домогосподарств, керівників та фахівців підприємств, 

органів місцевого самоврядування, а з іншого боку позитивно впливає на фінансові результати 

діяльності як фінансових та нефінансових організацій, так і консалтингових фірм, що в цілому 

пожвавить фінансову систему регіонів (територій) та слугуватиме інструментом 

інвестиційного забезпечення зростання регіональної (територіальної) економіки. 

Відповідно до найбільш часто вживаного визначення фінансовий консалтинг являє 

собою комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності фінансового управління з 

урахуванням використання всіх фінансових ресурсів організації-клієнта [2, с. 6]. Як 

зазначають дослідники консультаційна діяльність є надзвичайно складною та колективною 

діяльністю, яка передбачає взаємодію двох сторін: консультанта (постачальника 

консалтингових послуг) та бенефіціара (отримувача консалтингових послуг). Ефективність 

такої співпраці забезпечується виконанням основного завдання консультанта, яке полягає не 

тільки у завоюванні довіри бенефіціара, а й у визначенні проблеми та обґрунтуванні напрямків 

її вирішення [3]. Стосовно фінансового консалтингу, то консультанти беруть активну участь 

у розробці фінансових моделей управління, адаптованих до кожного типу економіки як на 

національному, так і на регіональному (територіальному) рівні, як для юридичних, так і для 

фізичних осіб. При цьому фінансові консультації можуть надаватись консалтинговими 

компаніями (фірмами); фінансовими, науково-дослідницькими та освітніми організаціями, а 

також індивідуальними самостійними консультантами. Зокрема, фахівці, які надають послуги 

фінансового консалтингу населенню, – це спеціалісти, які представляють певні фінансові 

установи (банки, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, 

інвестиційні фонди і компанії тощо), або незалежні фахівці у конкретній галузі фінансового 

планування (страхування, інвестиційне планування, пенсійне управління тощо), або 

багатопрофільні незалежні фахівці з фінансового планування, які працюють з клієнтами за 

повним циклом управління приватними фінансами з метою визначення напрямів 

раціоналізації їх фінансової поведінки за певних умов.  

Як показали дослідження розвиток управлінського консалтингу в Україні 

супроводжується регіональними диспропорціями [4]. Хоча в регіонах і налагоджено надання 

адміністративних послуг власними силами, проте, вони не можуть в повній мірі 

характеризувати консалтинговий ринок території (регіону), оскільки є внутрішніми службами 

у структурі управління територіальною громадою та діють відповідно до 

загальновстановлених методів ухвалення рішень, що впливає на об’єктивність цих рішень. 

Поміж іншого, в територіальних громадах спостерігається відсутність кваліфікованих 

фахівців, які спроможні залучати фінансово-інвестиційні ресурси та використовувати сучасні 

фінансові інструменти, за допомогою яких можна наповнювати місцеві бюджети та 

формувати інвестиційний потенціал території (регіону) [5, с. 305]. В цьому зв’язку слід 

відзначити, що в усіх регіонах країни представлено заклади вищої освіти (ЗВО), в яких 

пропонуються освітні програми підготовки фінансових консультантів. Окрім того, у ЗВО 

надання фінансових консультацій здійснюється окремими підрозділами – центрами 

(лабораторіями) консалтингу, де консалтинговою підтримкою на комерційній основі 

забезпечуються усі, хто зацікавлений у зростанні своїх професійних компетенцій і навичок, 

зокрема, як фахівці певних сфер фінансової діяльності, так і цілі колективи та компанії. 

Основними формами навчання є семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, вебінари за 

напрямками: особливості фінансів для керівників і нефінaнсових менеджерів; управлінський 

облік; управління проєктами; відкриття бізнесу та ін.  

Розповсюдженою та законодавчо внормованою практикою для територіальних громад є 

співпраця із такими фінансовими установами, як банки [6]. Вони мають значний 

консалтинговий потенціал для розвитку регіональної економіки. Банківські установи 

безперервно намагаються забезпечити високий рівень якості обслуговування, тому 
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організовують продаж банківських продуктів шляхом надання нетрадиційних банківських 

послуг, до яких відноситься консультування з фінансово-інвестиційних питань. Банки 

виступають тепер вже не тільки у ролі постачальника фінансових ресурсів, фасилітатора у 

здійсненні розрахунково-касових операцій і розміщенні вільних коштів на депозитні рахунки, 

а також як суб’єкт інфраструктури розвитку бізнесу в регіоні. Так, за час відносного 

фінансового благополуччя вітчизняним банкам вдалося зосередити висококваліфікований 

персонал, який паралельно з основними обов’язками фахівця-фінансиста здатний виконувати 

й консалтингові послуги різної спрямованості. Наприклад, в АТ «Ощадбанк» налагоджено 

структурований та стандартизований формат фінансового консалтингу для клієнтів сегменту 

«Заможний» (Affluent), що налічує більше півмільйона осіб. Згідно нового підходу до 

обслуговування клієнтів роль банківського співробітника зведена до моделі «персональний 

менеджер – фінансовий консультант», що передбачає врахування особливостей клієнта, його 

стиль життя (склад сім’ї, подорожі, відрядження, регулярні платежі тощо). Це дозволило 

охопити широкий спектр суміжних банківських сервісів, серед них: перевірка або допомога в 

організації / навчанні використання інтернет-банкінгу, сервісу «Мобільні заощадження» з 

нарахуванням відсотків на баланс, випуск валютної платіжної картки, додаткової карти для 

близької людини, відкриття депозиту, купівля безготівкової валюти тощо [7]. Зростання 

продуктового навантаження на одного клієнта підтверджує успішність впровадження 

застосованої моделі фінансового консалтингу в АТ «Ощадбанк». 

Перевагою надання консультаційних банківських послуг є й те, що надаватись такі послуги 

можуть усно або письмово, в деяких випадках не вимагається навіть додаткової оплати за них, 

оскільки витрати, пов’язані із консалтингом, включатимуться в оплату основного виду послуги банку. 

У цьому зв’язку перспективною щодо розвитку консалтингової діяльності в регіонах є співпраця 

банківських установ з малим і середнім бізнесом, що передбачатиме реалізацію спектра 

взаємопов’язаних послуг фінансового консалтингу. Адже залучення підприємцями тимчасово 

вільних коштів дозволить отримати доступ до сучасних технологій, реалізувати інвестиційні проєкти 

та скористатись ефективними інструментами фінансового супроводу. При цьому потреба у 

формуванні, просуванні, супроводі інвестиційних проєктів виникає у банків, коли вони самі є 

ініціаторами або партнерами інвестиційних проектів. Зокрема, вигідним для обох сторін, поряд із 

затребуваними сьогодні серед підприємств малого і середнього бізнесу послугами з бізнес-

планування, оцінювання ефективності інвестицій, аналізу фінансового стану та 

кредитоспроможності, є виконання послуг з формування ґрунтовних рекомендацій щодо зміцнення 

фінансового стану підприємств та підвищення рівня їхньої інвестиційної привабливості. Важливе 

значення в даному процесі відіграє також коучинг, який серед інших видів консультування має на меті 

розвинути потенціал клієнта, сфокусувати його на безперервних змінах. В цьому випадку фахівець 

банку – корпоративний консультант, який володіє певним набором знань, може змоделювати реальну 

ситуацію розвитку бізнесу, проаналізувати рівень та види ризику в процесі впровадження 

інвестиційно-інноваційних рішень, підтвердити розрахунками економічну перевагу використання 

певних фінансових технологій у бізнесі. 

Вагому роль у задоволенні потреб соціального характеру має фінансове консультування, 

здійснюване недержавними пенсійними фондами. Можливість вибору контрагента Недержавного 

пенсійного фонду (НПФ), як і в системі медичного страхування, стає тим чинником, який визначає 

ринкову конкурентоспроможність послуг пенсійного страхування. Професійне формування та 

адміністрування пенсійних планів та соціальних програм, розрахунок та оптимізація фінансових 

потоків та податкового навантаження юридичної особи, вибір пенсійного фонду, визначення 

відповідних критеріїв, допомога у побудові взаємовідносин з ним, у тому числі у разі розірвання 

договору, є завданням фінансового консультування цій сфері. Володіючи інформацією про те, які 

фонди мають більший обсяг власних коштів, більшу кількість учасників, які отримують пенсію, 

більший стаж роботи на ринку та найбільш професійних працівників, можна прийняти оптимальне 

рішення, як з найменшими втратами отримати найширший комплекс послуг. 
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Щодо фізичних осіб, то фінансовий консалтинг виступає в якості експерта з пенсійних питань 

та надає рекомендації стосовно перспектив збільшення пенсії. При цьому рішення про переведення 

накопичувальної частини до НПФ та доцільність участі у системі державної підтримки формування 

пенсійних накопичень фізична особа приймає самостійно. Таким чином, фінансовий консалтинг 

виконує одразу кілька функцій: підвищує рівень «пенсійної» грамотності населення; допомагає 

застрахованій особі визначитися з вибором організації, яка формує накопичувальну частину її пенсії; 

роз'яснює механізм участі у державному співфінансуванні. Завдання фінансового консалтингу в 

цьому випадку полягає у консультації та допомозі населенню в укладанні договорів обов'язкового 

пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення. 

Тенденцією останніх років є посилення конкуренції серед фінансових консультантів, що 

обумовлює зростання рівня їх кваліфікації. Фінансовий консультант вдосконалюється у застосуванні 

більш широкого спектра фінансових інструментів, яких може і не пропонуватись в його організації, 

та розуміється не тільки на особливостях фінансових продуктів організації, яку він представляє, а й на 

фінансових продуктах конкурентів. В цілому все це позитивно впливає на формування лояльності та 

підвищення фінансової грамотності клієнтів (органів управління місцевого самоврядування, 

керівників підприємств, населення), що у довгостроковій перспективі сприятиме реальному 

залученню їх грошових активів та формуванню додаткових грошових потоків, слугуватиме тригером 

для активізації інвестиційної діяльності та розвитку регіональної економіки.  
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МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Із введенням в країні воєнного стану було ухвалено низку нормативно-правових актів, 

що стосуються роботи митних органів і регулювання імпортних та експортних операцій.  

Перш за все, для забезпечення населення і Збройних Сил України всіма необхідними 

товарами було врегульовано питання здійснення гуманітарної допомоги. Пропуск через 

митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину 

митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, 

заповненої особою, що перевозить відповідний товар,  без застосування заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без 

прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань 

гуманітарної допомоги. При цьому стандартні порядки митного оформлення вантажів 

гуманітарної допомоги, що діяли до початку війни, не застосовуються [1]. 
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Постановою КМУ № 238 від 09.03.2022 було встановлено, що товари, зазначені у 

товарній групі 27 згідно з УКТЗЕД (Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 

бітумінозні речовини; воски мінеральні), визнаються гуманітарною допомогою і безоплатно 

надаються Збройним Силам, військовим формуванням і перевізникам гуманітарної допомоги 

[2]. До припинення чи скасування воєнного стану операції з постачання товарів для заправки 

(дозаправки) або забезпечення транспорту Збройних Сил та інших військових формувань 

обкладаються ПДВ за нульовою ставкою [3]. 

Від оподаткування ПДВ звільнено лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби 

до них, а також доповнено перелік лікарських засобів, що закуповуються для виконання 

програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я [4]. 

На період дії воєнного стану в Україні при імпорті товарів на митну територію країни 

суб'єкти господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку I, II та III групи (крім 

тих, ставка податку яких встановлена в розмірі 3% доходу) звільняються від оподаткування 

ПДВ. З 1 квітня 2022 року також тимчасово звільняються від оподаткування акцизним 

податком і ПДВ ввезення фізичними особами транспортних засобів. Звільнення від 

оподаткування ввізним митом не застосовується до спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, а також до товарів, які походять або ввозяться з країни, визнаної 

державою-окупантом, агресором щодо України та/або з окупованої території України [5]. 

Основними змінами щодо регулювання експортних операцій є доповнення  переліку 

товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню Станом на сьогодні цей перелік включає такі 

позиції: м'ясо курей, яйця кур, велика рогата худоба, просо, цукор, овес, жито, різні види 

добрив. Уряд також зменшив обсяги квот деяких товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, 

до нуля. Мова йде про гречку, сіль, рідке паливо (мазут) і природний газ українського 

походження, тобто експорт зазначених товарів фактично заборонено [6]. Разом з цим, слід 

зауважити, що було спрощено процес ліцензування експорту деяких товарів, зазначених у 

додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424. Згідно з 

Тимчасовим порядком, для одержання ліцензії до Мінекономіки необхідно подати такі 

документи: заявку на видачу ліцензії за формою, лист-звернення щодо оформлення ліцензії і 

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що 

використовується в міжнародній практиці замість нього [7]. 

Зміна порядку роботи банківської системи також мало вплив на здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, заборонено здійснювати транскордонний переказ 

валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-

нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, крім випадків здійснення імпорту товарів, 

зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 “Про 

окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту” (зі змінами) [8]. Це означає, що 

імпортери не можуть розраховуватися за товари, якщо вони не входять до цього переліку, але 

враховуючи, що з 24 лютого було прийнято 24 постанови про внесення змін, можемо зробити 

висновок про те, що цей перелік постійно змінюється і доповнюється. Якщо спочатку ця 

постанова містила перелік товарів критичного імпорту, то сьогодні - перелік послуг, робіт, 

прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної 

передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити 

здійснення переказів [9]. 

Інші зміни в питаннях митної справи стосуються тимчасового закриття пунктів пропуску 

через державний кордон та пункти контролю на ділянці кордону з РФ та РБ, на 

Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, а також деякі пункти пропуску 

повітряного виду сполучення [10]. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА КОНСТРУКТИВІЗМУ 

 

Конструктивістський підхід займає особливе місце у міжнародних дослідженнях. У 

нього є переконані прихильники та непримиренні супротивники. У західній історіографії він 

утвердився ще у 1980-ті роки та активно застосовується у вивченні взаємодії образів «Іншого» 

та колективного «Я». Незважаючи на те, що ця теорія досить нова, сьогодні у західному 

академічному товаристві роботи конструктивістів мають більший індекс цитованості, ніж 

роботи прихильників теорії неореалізму. Теорія конструктивізму (в американській традиції – 

теорія соціального конструктивізму) користується помітною популярністю щодо міжнародно-

політичних процесів. 

Конструктивізм - це свідоме конструювання економічної діяльності відповідно 

ціннісних вподобань соціального (індивідуального та колективного) суб’єкта, враховуючи 

структурне параметричне сполучення об’єкта та суб’єкта на основі принципів 

самореферентності, двоїстості, колоподібності та циклічної причинності. 

В економічному конструктивізмі не існує об’єктивної реальності як прийнято її 

усвідомлювати; людина сама конструює реальність і весь час рефлексує у ній, виступаючи у 

двох іпостасях як об’єкт та суб’єкт пізнання. Існує умова самореференції, коли людина 

звертається до реальності, яку сама створила та черпає звідти аргументи. які залежать від її 

минулих дій,- це дуже ускладнює картину реальності, але у той же час робить її більш 

реальною.  

З точки зору економічного конструктивізму не існує об’єкта “самого по собі”- це завжди 

конструкція мислення людини, яку вона “вирізає” своєю уявою із зв’язної, активної (і 

об’єктивно існуючої) реальності.[1] 

У міжнародних відносинах конструктивізм - це твердження, що важливі аспекти 

міжнародні відносини будуються історично та соціально, а не є неминучими наслідками 

людської природи чи інших суттєвих характеристик світової політики. Об'єктом дослідження 

є міжнародні відносини, а предметом дослідження – культура міжнародного середовища, 

тобто. сукупність соціальних спільностей, кожна з яких має власні ціннісні настанови та 

історичну індивідуальність.  
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Методологія конструктивістів передбачає використання соціологічного, порівняльно-

політичного, порівняльно-історичного, діалектичного, лінгвістичного, генеалогічного, 

інституційного методів; методів статистичного аналізу, методів кількісного аналізу, методу 

Дельфі. 

Конструктивізм виник у середині 1980-х рр., завдяки роботам Александра Вендта, в яких 

він освітлив основну для конструктивізму проблему інтерсуб’єктивності. Сам термін 

«конструктивізм» по відношенню до міжнародних досліджень вперше запропонував Н. Онуф 

в 1989 р. в роботі «The World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International 

Relations». 

До найбільш значимих для конструктивізму авторів, крім А. Вендта та Н. Онуфа, 

відносяться Е. Адлер, М. Барнетт, Ф. Кратохвілл, М. Фіннемор, П. Катценсгайн. 

Конструктивістами цих авторів називають, тому що вони бачать міжнародні відносини як 

соціальний конструктор. Світ конструюється людьми, котрі своїми діями або підтримують 

стабільність існуючих інститутів, правил і відносин, або викликають зміни.[2] 

Інтелектуальні джерела конструктивізму різноманітні. Визначальне значення мав вплив 

ідей про соціальне конструювання реальності в трудах П. Бергера, Т. Лукмана, Е. Гідденса. 

Вплив виявили, також, соціально-орієнтована англійська (М. Уайт, Х. Булл) та французька (Б. 

Баді, М. Смуте) школи. Критична настроєність конструктивістів має витоки в неограмшизмі, 

неомарксизмі та суміжних теоріях.[3] 

Можна виділити кілька позицій, властивих конструктивістському підходу у 

міжнародних процесах: 

1) у державному просторі співіснують різні форми колективних ідентичностей. Не 

завжди проекти державної ї консолідації суспільства, що підтримуються зверху елітами, 

збігаються з корпоративними інтересами інших соціальних груп суспільства. 

2) кожна держава має певний набір загальних якостей: політична система, монополія на 

легітимність та застосування сили, суверенітет, державний народ, силові структури. 

3) колективна ідентичність у міжнародних відносинах реалізується на двох рівнях. 

Мікрорівень – «держава в собі» і «для себе» і макрорівень – державний імідж у світі. 

 4) відповідно до конструктивістського підходу система міжнародних відносин 

розуміється у філософсько-історичному сенсі не як матеріальний світ, а як багаторівнева 

соціальна структура.  

В останнє десятиліття конструктивісти стали приділяти в своїх дослідженнях все більше 

уваги розширенню кола учасників, котрі являються причинно-значимими у формуванні 

процесів та результатів у глобальній політичній економіці. Окрім держав, приділяється все 

більше уваги ролі не елітних повсякдених суб’єктів в глобальній політичній економіці (Л. 

Сибрук, Л. Лангі, Дж.М. Хобсон), впливу міжнародних економічних організацій (С. Парк, Е. 

Веттерлейн, А. Брум, Л. Сибрук), націй ( Р. Абделал), елітних політичних форумів (Е. Бейкер), 

міжнародних організацій (К.Е. Вівер) та транснаціональних політичних спілок ( Р. Холл) . Ці 

дослідження суттєво розширюють розуміння того, чиї дії мають значення в глобальній 

політичній економіці.[4] 

Слід підкреслити, що в Україні конструктивістська парадигма розглядається переважно 

по дотичній у міждисциплінарних роботах в галузі політології та соціології. Це свідчить про 

недостатню розробленість конструктивістської проблематики у вітчизняних дослідженнях 

міжнародних відносин і, водночас, широкі можливості її застосування при розгляді питань, 

актуальних в контексті аналізу зовнішньої політики України та політики безпеки, пошук 

відповіді на які вимагає виходу за межі реляціоністських теорій міжнародних відносин.  

Значення конструктивізму у дослідженні міжнародних процесів важко переоцінити. Він 

відкриває нові  можливості для аналізу внутрішніх пластів зовнішньої політики, її соціальної 

та ментальної мотивації. Якщо коротко визначити предмет дослідження, то це «культура 

міжнародного середовища», яка визначається як сукупність соціальних спільнот, кожна з яких 

має власні ціннісні установками та історичну індивідуальність.  
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Моделі взаємодії соціальних спільнот на державному, макрорегіональному і 

глобальному рівнях, безумовно, потребують подальшого вивчення. Все голосніше звучать 

думки, що теорія міжнародних  відносин не встигає за динамікою реальних процесів. Не 

дивно, що межі між основними методологічними підходами стираються, вчені намагаються 

крізь міждисциплінарні ракурси осмислити динаміку і якість розвитку сучасних змінних 

процесів. Але в нових методологічних сплавах поки не народжуються універсальні методи, 

що дозволяють зрозуміти і пояснювати світ, що стрімко змінюється, або хоча б знизити 

наростання потенціалу агресивності в  ньому. 

Отже, конструктивізм є досить молодою течією, яка вивчає міжнародні відносини, 

спостерігає їх вплив на світову економіку. Західні дослідники міжнародних відносин активно 

використовують його в своїх роботах. роботах. Ми вважаємо, що конструктивістський підхід 

має хороші перспективи бути використаним українською національною школою для 

дослідження міжнародних відносин 

 
1 Попков В. В. Концептуально Теоретические основы экономического конструктивизма: препринт. Екатеринбург: 

МИАБ, 2010. 

2. Constructivism // M. Griffiths, T. O’Callaghan, S. C. Roach. International Relations: The Key Concepts (Second Edition). 

– London; New York : Routledge, 2008. – P. 51. 

3. Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М., ИЭС, 1994. С. 109. 

4. Broome, A. Constructivism in International Political Economy// Global political economy: contemporary theories/edited by 

Ronen Palan. – 2nd ed., NY, 2013 – P. 196. 
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DETERMINANTS OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

World practice has developed various forms and methods commercialization of the results of 

innovation activity. The most important of them for industrial enterprises is the use of innovations, 

including intellectual property objects created by Ukrainian authors, and the attraction of foreign 

inventions and know-how on the terms of cross-licensing to create new ones. technologies, materials, 

technical means or establishing joint production of new products. 

Currently, there is no clear separation between the concepts of "commercialization of 

innovations" and "commercialization of technologies". For this reason, there are no different 

mechanisms for the commercialization of innovations and technologies, and a single mechanism is 

not suitable for them. In this regard, it seems appropriate to develop two separate plans for the 

commercialization of both technologies and innovations. This will allow more efforts to be directed 

towards creating directly new knowledge, rather than improving old ones, since innovation is an 

activity that is aimed at creating fundamentally new products and services that did not exist before. 

Of course, the process of technology commercialization should also develop at an active pace, since 

this will increase the competitiveness of existing products on the market. 

An important aspect of the work is the increased focus on the real needs of enterprises. This 

also implies an assessment of the economic effect from the use of an innovative product, constant 

monitoring and monitoring of innovations in the process of operation, their refinement, as well as the 

removal of inefficient innovative products from production. 

In this regard, it is proposed to form and recommend for practical use the basic determinants of 

the commercialization of technologies and innovations. Their use will allow developing 

commercialization mechanisms, increasing their efficiency and, in general, improving the results of 

production and commercial activities of industrial enterprises. 

Determinant №1 determines that the main source of new information, new knowledge, 

innovation is an extensive network of research institutions of various forms of ownership and 

subordination, and the level and speed of implementation of scientific and technological 

developments in the real economy are determined by many conditions, including the mechanism for 

the transfer and commercialization of technologies. The mechanism of access with innovations to 

national and world markets, the implementation of public-private partnership in the scientific and 

innovative sphere. And the formation of the main channels of technology transfer ensures the speed 

of deployment of the innovation process and the promotion of innovations from the developer to the 

manufacturer and the consumer.  

Determinant №2, based on the use of foreign experience, proves that the main way to 

commercialize innovative technologies is technology transfer, which is carried out through the 

following channels: trade in goods, services, research and development results; direct investment and 

licensing. Implementation of a set of measures at the level of the state and individual enterprises and 

organizations aimed at making a profit from the market implementation of the results of innovative 

activity requires the formation of an effective organizational and economic mechanism for the 

commercialization of innovative technologies.  

Determinant №3 proves that the main elements of any economic mechanism are economic 

entities and the relations they enter into for the organization of social production, the dissemination 

of knowledge on the basis of the mobility of qualified specialists. The traditional scheme of analysis 

of the innovation process reveals the content of its main stages, allows on this basis to assess the 

formation and maturity of the mechanism of commercialization of knowledge and technology 
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transfer, its compliance with the tasks of forming an innovative model for the development of the 

region's economy. At the same time, the mechanism of commercialization of innovative technologies 

should be understood as an orderly set of regulatory and legislative acts, factors, principles and 

methods for the formation and functioning of the system for managing the commercialization process 

aimed at making a profit from the market implementation of intellectual property rights, taking into 

account a wide range of stakeholders.  

Determinant №4 states that the modern mechanism for ensuring the commercialization of 

innovative technologies should ensure effective interaction between the main subjects of market 

relations in the commercialization of the results of innovation activity, among which it is necessary 

to highlight the significant role of state and regional management bodies and control over the 

development of the innovation process; as well as the activity of business entities that create or use 

the latest  technologies in innovation, thereby ensuring in real mode the transition to an innovative 

model of development of the country and the region.  

An innovative business model adapted to the market should include all stages of commercial 

activity, including the processes of positioning and promoting innovative developments, products and 

services to a potential consumer, sales promotion, supply and quality control of materials, raw 

materials, equipment, corresponding to the created innovations, as well as information and 

communication relationships with suppliers and customers and other stakeholders. 

The proposed algorithm for the formation and implementation of the process of 

commercialization of innovative technologies and determining the content of its main postulates 

allows us to identify the components of the mechanism of commercialization of intellectual property 

and on this basis to determine its spatial features of manifestation. 

Based on the foregoing, we can conclude that the main goal of the commercialization of 

innovations is to obtain benefits, and the more intensively the existing commodity forms of 

innovations are brought to the market, the greater the benefit from the entire innovation process. 

Accordingly, the study of the problems of commercialization of innovations in isolation from the 

entire innovation process seems impossible, since the changes that have taken place in the approaches 

to the study of this process in the economic literature are inseparable from each other. 

In the scientific report, we show how the forms of commercialization of innovations are 

determined, taking into account what factors are implemented. Two main groups of measures to 

ensure the process of commercialization of innovations are identified: financial and organizational 

measures corresponding to them. A model for evaluating the effectiveness of innovation 

commercialization is proposed, which is based on a set of indicators that form information on the 

social, budgetary, economic effect, taking into account the impact on the indicators of the territory. 
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EFFECTIVENESS OF PROMOTING SALES OF PRODUCTS IN SOCIAL MEDIA 

 

The modern theory of social networks arose in 1951, Anatoly Rapoport and Ray Solomonoff 

became its founders. And the term "social network" was first used in 1954 by sociologist James 

Barnes when studying the relationships between people using sociograms. 

Today, the Internet is not just a global network, but an effective method of influencing the 

consumer, which every year attracts an increasing number of users. And as a result, it attracts 

consumers of products and services, we are talking about those companies that use Internet marketing 

tools in their activities. So, along with traditional marketing tools, such Internet marketing tools as: 

Web site, e-mail marketing, SEO marketing, online advertising (banner, contextual, teaser), mobile 

marketing, viral marketing, video marketing, social media SMM, etc. [1-12]. 

Social networks are now actively used for advertising and brand promotion. They allow you to 

reach the maximum target audience, increase brand awareness and customer loyalty. It is important 

to choose proven specialists, as well as be able to evaluate the performance of SMM. In recent years, 

social media marketing has gained a lot of popularity and has become one of the most effective 

strategies for increasing traffic, attracting an audience and driving sales. Social media has helped 

many brands expand their audience, gain exposure and increase sales. However, the effectiveness of 

promotion in social. networks depend not only on the right strategy, but also on the audience (your 

audience must be present in social networks), on the promoted product itself (its quality, competitive 

price) and on the openness of the company. 

The study of new tools for the communication mix of an enterprise in the face of fierce 

competition has recently become of particular relevance. The modern market is saturated with 

enterprises that provide similar services or produce the same type of goods. 

The results of numerous studies show that promotion on the Internet is one of the most effective 

and efficient tools of marketing communications. Social networks of various types cover almost all 

categories of consumers, so a well-written advertising message can be quite effective and improve 

the image of an enterprise or increase recognition of its products. 

There are certain grounds for such conclusions in the authors of the report. First, 92% of 

marketers say they have increased their reach with social media, and 80% see positive results for 

increased traffic. Secondly, it is worth noting that an effective social media marketing strategy has 

some features and must meet certain requirements. At the same time, you need to remember that 

marketing in social networks is not only the promotion of company content. In order to really grow 

your audience and become a reputable company in your niche, you need to present a wide range of 

content that will interest users. Finding and processing this content can take a lot of time, so you need 

to use content selection tools. The company can then easily view the content and post it to their social 

media accounts. In addition, it is very difficult to achieve a large increase in popularity in social 

networks without enlisting the support of influential people. Influencers are those people who have a 

lot of followers and can have a significant impact on them. It is important to include such people in 

your marketing strategy and encourage them to share company content with their followers. One of 

the easiest ways to do this is to tag them in your social media posts. You can also reach out to these 

influencers via direct message or email to share company content. Also, one of the most important 
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components of the effectiveness of advertising in social networks is the frequency of posting posts. 

Some experts advise posting one post a day to keep the audience interested, but not overloaded with 

information. It must be remembered that there should not be long downtime or interruptions, because 

in this case the audience will begin to forget about the page, and subsequently the company may lose 

a significant part of its subscribers who are potential customers. 

To evaluate the effectiveness of marketing in social networks, we propose a methodology 

consisting of several components (efficiency factors). 

Factor №1 is awareness. The first thing an organization strives for when opening an account 

on a social network is to increase the number of subscribers. Therefore, it is not uncommon that the 

first thing the performer of the SMM function in the company starts the task of getting a significant 

number of regular readers or viewers by all available means. During the initial period of intensive 

growth, it is even possible to track the growth rate of the brand's community audience, and as an 

accompanying goal, the desire to maintain it at a high level, taking into account the inflow and outflow 

of users. 

Factor №2 – involvement. This group of parameters is used to measure how actively the 

audience interacts with the published content. In a sense, they reflect the attention and interest of 

subscribers to the proposed topics in the brand community. Engagement is expressed through a set of 

reactions that are provided for users of each specific social network. These can be likes, shares, 

retweets, saving to favorites, sending to direct to another user, comments, etc. 

Factor №3 – brand strength. These are metrics that represent the level of competition and the 

alignment of forces in the information space of a particular social network and indicate the brand's 

share in the general flow of similar information in it. As a rule, these parameters are measured in the 

context of brand mentions among a certain set of keywords. This gives an idea of which topics are 

doing well, and where you can improve the work to attract more attention. 

Factor №4 - return on investment (ROI). This is the case when the social media strategy is 

aimed at selling the goods and services of the organization. This means that the main efforts of SMM 

are aimed at performing certain targeted actions by users, the call for which they receive on behalf of 

the brand through the social media channel. 

Factor №5 - customer service. In addition to publishing content, social networks provide an 

opportunity to monitor consumer sentiment and correct misunderstandings and conflict situations that 

have arisen. The nature of the work of this area of SMM is changing from proactive to reactive, as it 

involves ensuring timely response to questions or user posts, and not publishing your own content. 

It cannot be said that promotion on the Internet will be equally effective for various business 

players and that any tools can be used. That is why it is necessary to choose the right strategy for an 

SMM company and evaluate its capabilities and results. It is worth highlighting certain categories 

where the use of promotion in social networks will be effective: 

- big business; 

- medium and small business; 

- Internet sector; 

- sector B2B. 

But in some cases, for example, a highly specialized B2B business, a business with spontaneous 

transactions (such as a taxi service), or low-quality offers, SMM companies will be ineffective for 

them. 

Attracting visitors or attention to a brand/product through social platforms is important not only 

for promoting companies, but is also successfully used to solve other business problems: 

- sales (repeat sales and referral sales); 

- branding, work on brand image; 

- improving the quality and quantity of traffic to an external site; 

- neutralization of the negative (reputation marketing). 

Research, analysis and accounting of the proposed efficiency factors in the marketing program 

of the enterprise is very important, because their measurement and comparison gives an answer 
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whether the company's strategy and activities in the field of SMM are successful. Among the many 

social media marketing performance metrics that can be tracked, this article has touched on the most 

important and common KPIs for most goals and types of businesses. These include awareness, 

engagement, voice power, return on investment, frequency and response time to user requests. 

Together and individually, they provide insight into the performance and impact of social media 

marketing. 

In conclusion, it should be noted that these are just some of the recommendations that will allow 

you to build the most effective social media marketing strategy, involving a wider audience. However, 

when using these recommendations, it is necessary to take into account the specifics of doing a 

particular business, because the target audiences can be quite specific and, as a result, react to some 

techniques differently than expected. 

Thus, social networks provide access not only for users, but also for business representatives, 

demonstrating good opportunities for its maintenance and development, as well as results in 

promoting products or the company itself. Especially considering the fact that the audience of 

companies on the Internet can increase daily, since information in the global network is distributed at 

a tremendous speed [1, 5]. With the right promotion of an account on a social network, a company 

can achieve not only an increase in profits due to the growth in sales of products, but also an increase 

in credibility, manage its reputation, attract new targeted visitors and buyers of products. SMM is 

effective for promoting small, medium and large businesses, for online companies and the b2b sector 

[3, 6, 9]. But at the same time, despite the huge opportunities for promoting products on the Internet, 

it is important to take into account the fact that success largely depends on the scope of the company 

itself, the specifics of the products it offers, which should be interesting and relevant for users of 

social networks. 

Thus, it has been established that, depending on the direction of the company's activity, 

financial condition and availability of human resources, companies choose a way to present 

themselves in social networks. If the company operates primarily in the industrial goods market, it 

should create a profile in the commercial network. With the help of networking sites, you can find 

new customers, partners, suppliers. Also, a profile in business social networks is the hallmark of an 

organization representing it in the market of a particular industry. If a company produces goods or 

provides services designed for the end consumer, it must use non-commercial social networks when 

promoting its products on the Internet. Sometimes there are small firms that do not have their own 

website, but only use profiles in social networks. It has been proven that most potential consumers 

do not trust such companies. Therefore, at this stage of development of marketing communications, 

advertising in social networks should be used as an auxiliary element of product promotion. 
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MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE FIELD OF WATER 

TRANSPORT IN THE POST-WAR TIME 

 

Today, the war between of Ukraine and the Russia continues, which has caused mass casualties, 

suffering population, mass migration of personnel, destroyed the economic system and infrastructure 

of Ukraine. Transport, as the infrastructure of the economy, which is a specific branch of the economy 

of Ukraine, which participates in the single production and technological process of production of 

products of various branches of the economy, which affects the level of transport costs in the country 

and the overall efficiency of production, was not left out. And since the transport sphere is always 

connected with the general development of productive forces, it is considered as one of the most 

important components of the infrastructure of the economy as a whole. At the same time, in the 

modern theoretical base, there are practically no developments that allow for reasonable project 

management, taking into account the specifics of its system properties.  

Transport infrastructure is a set of structures, systems of the network of connections of all types 

of transport, which satisfy the needs of the population and production in the transportation of 

passengers and goods». The main task of infrastructure at the regional level is given in [1] with the 

following thesis: "Transport infrastructure in the region must guarantee the necessary conditions for 

the functioning of the main branches of production and contribute to the effective use of the economic 

potential of the region." The expressed opinion is relevant for transport infrastructure at any level of 

its consideration - city, region, country. Within the framework of the transport system, subsystems of 

individual types of transport can be allocated, including the "Water transport" subsystem, which 

includes sea and river components. Relevant industry subsystems can be allocated in vehicles and 

transport infrastructure [2]. 

According to generally accepted ideas, the basic infrastructure of water transport (in the context 

of "hard" infrastructure) is formed by waterways, information and navigation equipment, ports and 

enterprises providing waterway services. Waterways are designed for the movement of ships and are 

divided into natural (rivers, lakes, seas) and artificial (canals, sluiced rivers with reservoirs, sections 

of rivers with regulated flow) waterways. According to [4], "... waterways are divided into internal 

and external. External waterways are seas and oceans, which, due to the depths, incomparably greater 

depth of sea vessels, are operated in practically natural conditions. Only on approaches to coastal 

landmarks (for example, lighthouses) or ports located in shallow water or in the mouths of large 

rivers, where the value of the guaranteed depth is not sufficient for the navigation of such vessels, 

special means of navigation or operation of the sea fleet are used. The normal state of waterways is 

ensured by a special fleet for dredging operations. Ship repair enterprises carry out maintenance and 

repair of ships.  

In [5], the authors cite the following chain of influence of investments in transport infrastructure 

on the growth of the economy of Ukraine. Note that "transportation costs" are cargo owners' costs, 

for which the ship owner's "call cost" and "voyage costs" are transformed into the corresponding level 
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of the freight rate, which compensates for these costs. Thus, the state of water transport infrastructure 

is not only the safety of navigation, but also certain limitations in transport services (such as, for 

example, the size of ships, the possibilities of their raid processing). The size of the ships accepted 

by the port, in turn, also determines the level of the freight rate (dollars/ton) taking into account the 

future economic effect [6]. 

It should be noted here that sea / river transportation is carried out as part of the delivery using 

at least two types of transport. That is, sea/river transportation involves the delivery of cargo to/from 

the port, for example, by rail or road transport. Therefore, the development of the infrastructure should 

be comprehensive[9], systematically covering the infrastructures of related types of transport: 

- increasing the capacity of the port/ports without a corresponding increase in the capacity of 

access roads/overpasses will not provide the necessary results in terms of time and quality of 

transportation. 

But not only the development of water transport infrastructure is necessary to increase the 

efficiency of shipping and the delivery of goods by water transport. Thus, water transport 

infrastructure is subject not only to "moral" aging, but also to natural "wear and tear", and to a greater 

extent than in other types of transport. This is explained by the "aggressiveness" of the water 

environment and natural processes (for example, siltation of the bottom, rusting of vehicles). 

The main task of the water transport infrastructure is to provide the necessary conditions for 

efficient and safe sea / river and mixed transportation. Unfortunately, the infrastructure that serves 

the export potential is largely outdated, but this creates investment opportunities and the need for its 

modernization; intermodal transport and the introduction of technological solutions to serve the 

increasingly diverse import/export needs of Ukraine are all additional investment opportunities [7]. 

These projects are examples of infrastructural projects in the field of water transport, which 

involve the comprehensive coverage of both sea routes and directly port transshipment equipment, 

the construction of warehouses and auxiliary facilities, i.e. these projects are multi-projects in their 

essence. That is why many issues of transport infrastructure development are resolved and agreed 

upon at the state level. At the same time, it is the development of water transportation (increasing 

their volume) that is "initial" for the development of the "tangential infrastructure" of related types of 

transport. Moreover, for the implementation of these projects, the state is looking for investors to 

form a public-private partnership. Below is the block diagram of investment by public-private 

partnership, see below in fig. 1. 

 
Fig. 1. Block diagram of the impact of investments in transport infrastructure and the economy 

of the country (source: [3]) 
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Public-private partnership in [1] is defined as a system of relations between public and private 

partners, in the implementation of which the resources of the economic opportunities of both are 

combined according to the distribution of risks, responsibilities and rewards (reimbursements), for 

mutually beneficial cooperation on a long-term basis in the creation (restoration) of new and/or 

modernization (reconstruction) of capacities or which require investment in the use (operation) of 

existing facilities. The development of public-private partnership consists of a mechanism for 

intensifying investment activities and attracting private investments in strategically important public 

spheres while ensuring a balance of the interests of the state and the private investor. Thus, it was 

understood that the transport infrastructure in Ukraine needs significant attention and its level 

improvement requires the implementation of many infrastructure projects, especially in the post-war 

period. The transport infrastructure will have to provide the necessary conditions for effective 

transport services for goods (passengers) both at the regional and national levels after the war. An 

adequate state of transport infrastructure ensures a certain level of transport service, including cost, 

time, quality and safety [8]. 

Based on the results of the analysis of the current state and promising infrastructure projects for 

the development of water transport after the end of the war, it is possible to draw the following 

conclusions on the basis of the above material:  

The basis of the proposed method is a comparison of the goals of the post-war reconstruction 

program and the results of project implementation from the point of view of each goal, while all the 

information used is given in the form of fuzzy sets, which allows taking into account the uncertainty 

of conditions and results. 

The subjects of infrastructural projects in the field of water transport work in conditions of war, 

fierce competition of various levels, which as the main goals of development determines the increase 

of their competitiveness, which is ensured by the introduction of innovations and the use of 

infrastructure equipment, vessels with innovative solutions. 

The practical use of these results will increase the validity of the decisions made regarding 

infrastructure projects, taking into account the system connections of the infrastructure transport 

object of Ukraine. 
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MANAGMENT OF LOGISTICS PROCESSES OF THE WAREHOUSE NETWORK 

DURING THE PERIOD OF MARTIAL LAW 

 

The logistics process is considered as an object of application of logistics functions. It is the 

logistics process that gives the logistics system an identifying feature and distinguishes it as a 

subsystem of another, more complex system - the enterprise management system, or a component of 

the economic system of the region, country, or world [1]. 

Before the full-scale invasion of Russia, about 75% of export and import goods to Ukraine went 

by sea, the central place on land was the capital region, but during three and more months of active 

hostilities, retailers, manufacturers and actually carriers had to completely restructure their work. 

Because already from the end of February, the sea routes were blocked, and the rapid advance of the 

occupiers, including to the capital, made it impossible to access many places of storage of goods and 

the loss of part of warehouses with goods. In particular, a fifth of all storage areas were lost in the 

Kyiv region. 

The first and most important change that occurred in Ukrainian logistics is the elimination of 

the "center of gravity". As you know, the largest warehouse hub in Ukraine – 70–80% of all 

professional warehouse space – was in the Kyiv region. 1.8–2.2 million square meters were 

concentrated here. M of professional warehouses, the companies operated with areas of 10,000–

20,000 square meters.  

With the beginning of the war, large companies, followed by medium and small ones, were 

forced to transport their warehouse remnants and goods to the west of Ukraine. There was a colossal 

outflow in Lvivsk, Ternopol’s, Ivano-Frankivsk, Transcarpathia, where such a volume of warehouse 

space did not exist in principle. There were not enough premises for everyone, and the ones that the 

companies managed to occupy were an order of magnitude inferior to the former ones in area, space 

organization and level of service. 

Companies accustomed to tens of thousands of square meters of modern professional 

warehouses were forced to locate on thousands, a maximum of two, or even five hundred square 

meters, most often on old facilities and with completely different principles of warehouse logistics 

organization. All this has greatly changed logistics processes, supply chains, and the cost of 

operations themselves. 

Thus, the business was forced to change the warehouse chain and thereby increase the 

complexity and cost of these operations. 

We can name three main factors that influenced business processes related to logistics [2]. 

1. Refusal to accumulate and store goods. 

If before, the goods could stay for a long time in the warehouses from where the shipment was 

made, now the business has started to ship "on wheels", trying to accumulate residues as little as 

possible, so that in the event of a possible attack on the warehouses, there would be no loss of goods. 

2. Sharp and rapid change in storage conditions. 

As a rule, starting a warehouse takes about three months: moving the warehouse, deploying the 

IT system and IT integration, setting up security systems, video surveillance, etc. and even days in an 

unknown square. Somewhere the security "limped", somewhere - operational processes. Logistics, 

especially warehousing, was, to put it mildly, difficult, but at the same time, the companies coped 

quite well. The survival mode was turned on, starting from scratch; basic needs were closed, such as 

searches for warehouses, drivers, and warehouse personnel. 

What has changed in the delivery of the necessary cargo? In principle, logistics as such in 

peacetime and wartime does not differ much. If we talk about ordinary food products, then even now 
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everything goes in its turn, everything is delivered. The main thing is to ensure the safety of zones 

and points of shipment, delivery points, and transport. 

Changes have occurred, but locally or within individual business processes. There were a 

number of import issues that have been resolved. There are delays in the delivery of goods to certain 

areas due to occupation or high risks. Currently, there is zero aviation and water transport logistics. 

There are certain difficulties in entering and leaving by railway due to the lack of railway cars for the 

export of goods of the agrarian group from Ukraine and the lack of the necessary volume of railway 

cars for the import of fuel - this issue has been actively resolved in recent weeks. 

All this, of course, affects the increase in the price of goods for the final consumer. Today, the 

price of an average product has risen by 1-3%. On average, logistics occupies approximately 12–15% 

of the product structure (these are global average figures). However, it should be noted that this 

increase is not as significant as, for example, with inflation, which significantly affects the increase 

in the cost of goods, than difficulties with logistics. 

Now, when the enemy left the direction of Kyiv, logistics began to return. The destruction of 

about 400,000 square meters became a huge stress warehouses near Kyiv. This huge amount is about 

20% of all professional warehouse real estate in Ukraine, a big loss for the Ukrainian market. 

Today, corporate needs in warehouses are quite large. Even before the war, there was a demand 

for 400,000 square meters in the Kyiv region. Now the demand is not so high, and this is mostly due 

to a large outflow of logistics processes to the west of Ukraine and a general decrease in the flow of 

goods. 

The center of gravity during the construction of new warehouses will change a lot. If earlier the 

lion's share of all warehouses were created in the Kyiv region, now companies tend to shift their focus 

to the southern part of the Kyiv region and the southwest of Ukraine, considering them a safer zone. 

If we talk about locations near Kyiv, now there is a more active interest in the search for 

warehouse real estate and the placement of warehouse goods and leftovers in the Bilotserki direction. 

When creating new warehouses, we must clearly understand the risk profile of the country, 

understand the threats. The companies were convinced that it was unwise to place the infrastructure 

in one place, as was the case in Ukraine: up to 80% of all warehouses are in the Kyiv region. It is 

necessary to divide warehouses on the territory of Ukraine and create a certain buffer to hold them. 

Turn on the buffer formation mode in advance, according to certain protocols, before an emergency. 

It is also important to have state reserve warehouses, as it is organized in large European 

countries: Germany, the Czech Republic, and Poland. A large amount of humanitarian aid that we 

currently receive from Europe comes from the state reserve. Unfortunately, the infrastructure of our 

state reserve warehouses was, to put it mildly, not very well prepared. 

The situation that happened in Ukraine is indicative for the whole world. Obviously, we were 

not ready for such a development. In addition, it is clear why: no sane person could have thought that 

such a tragedy could happen in the center of Europe in the 21st century. The most important take 

away from it regarding logistics is that a country must be able to manage its logistics flows in 

emergencies. There should be risk management, which will help to mostly cover the logistics. 
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CONCEPTS OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AT INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 

In modern economic conditions, it is difficult to imagine an enterprise that does not use such intellectual 

property objects as trademarks and company names in its activities. Their role, depending on the nature of 

production, can be both small and extremely high. The manager must distinguish useful for business 

intellectual property from unnecessary, on the one hand, and useful intellectual property from all the property 

of the enterprise, on the other. Unfortunately, most managers of domestic enterprises do not have information 

about what intellectual property objects exist at their enterprise, who owns the rights to these objects, whether 

their legal term has not expired, how they can bring additional profit to the enterprise, etc. But without answers 

to these questions, it is impossible to manage intellectual property, and therefore, to effectively manage the 

enterprise as a whole. 

Defining the concept of "intellectual property management" is fundamentally important for 

understanding its scientific and practical significance and its use in solving the problems of the domestic 

economy, especially in the period of its transformation and construction of the knowledge economy. Today, a 

considerable number of scientists are engaged in the study of the essence of the concept of "intellectual 

property management", but there is no single approach to the interpretation of this category. 

Interestingly, in order to generate income from the use of the results of intellectual activity and means 

of individualization, sometimes it is enough to have even one or two actively used objects. Recently, a 

particularly popular and successful start of entrepreneurial activity is the launch of various start-ups, it is for 

such projects that the production and implementation of some new, qualitatively different from existing goods 

is characteristic. An example of a successfully developing startup can be considered the beginning of the 

production and sale by Row Life of nut and fruit natural bars. If we consider the reason for the success of the 

mentioned enterprise from the standpoint of intellectual property management - then everything is simple: bars 

are made from certain ingredients according to special recipes that can be patented as inventions or protected 

as a production secret, in addition to this, the memorable trademark "R.A.W. LIFE" is used, translated from 

English as "raw life" and informing the consumer about the use of ingredients without heat treatment,  which 

allows you to save the useful substances contained in them. Thus, the competent use of only two objects of 

intellectual property allowed the company to receive a stable income and actively develop, expanding the 

"line" of goods. 

As for conceptual approaches to intellectual property management, depending on the priority of one or 

another element of intellectual property management, we propose to highlight the following concepts: 

Concept №1. An innovative methodological approach. Based on the assertion that competitive 

advantage is achievable only as a result of inventive activity and the constant introduction of new technologies, 

so management should be carried out taking into account the primacy of the innovative element. The main 

source of expenditure in this case will be the financing of innovation. 

Concept №2. Adherents of this type of leadership believe that in the modern world the dominant role is 

played by unique information and the exchange of information, consequently, the success of intellectual 

property management depends on the competent use of relevant information resources. Accordingly, the 

priority is to ensure the regime of trade secrets in the enterprise. 

Concept №3. A marketing methodological approach, according to which, ultimately, the factor 

determining the profitability of the enterprise is the interest of the consumer. Since the buyer decides to 

purchase a product or not, and the management strategy should be determined by focusing on the desires and 

interests of the consumer. 

Concept №4. Process approach.  Proponents of the use of this type of management believe that the 

creation and use of intellectual property is an interrelated process and it is necessary to take into account all its 

stages. 
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Concept №5. Systematic methodological approach. In accordance with this method, intellectual 

property management is a set of multidirectional measures, and the overall use of the elements of the system 

will lead to a positive result. 

Thus, the effective management of an enterprise's intellectual property is one of the key tools for 

achieving success in competition, and the formation and implementation of an effective intellectual property 

management mechanism taking into account the conditions of the knowledge economy will allow the 

enterprise not only to improve the quality of intellectual property management, but also to become an active 

participant in the market relations, while providing competitive advantages and increasing its profits. It should 

be noted that an important step in the formation and implementation of the mechanism of intellectual property 

is the determination of the priority areas of the company's activity in relation to the creation, acquisition and 

distribution of IPR. In this regard, the problem of choosing the priority directions of the enterprise's IP 

management consists in solving the dilemma: what is more profitable for the owner of the IP - its use in its 

own production or its sale to other business entities from the point of view of increasing its capitalization, or 

in general the acquisition IPR rights and use in the enterprise. 

Therefore, the successful development and gradual implementation of the intellectual property 

management mechanism requires the coordination and participation in this process of the 

management of the company and the structural divisions that perform the functions of organizational 

support. In addition, the development and implementation of the intellectual property management 

mechanism of the enterprise requires, first of all, methodical support for this process, adequate tools 

that allow purposeful and economically competent management of this strategically important 

resource for enterprises that want to be competitive in the conditions of the knowledge economy. 
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF STATE REGULATION OF INNOVATION 

ACTIVITY 

 

The effective functioning of the economy and the solution of issues of social development is 

impossible without solving systemic problems that accumulate in strategically important sectors that 

affect all components of the economy. In particular, the construction sector is a structural element of 

the national economic system of Ukraine. Therefore, the solution of the problem of innovative 

development of construction is extremely relevant and requires timeliness, since it can influence the 

development of scientific and technical policy in other sectors of the national economy. 

Numerous developed and adopted state programs related to the development of innovative 

processes in the country are in most cases only declarative in nature and often do not have practical 

mechanisms for their implementation. There is an urgent need to carry out a strategic, comprehensive, 

effective state innovation policy, with the help of which Ukraine will be able to catch up with the 

industrially developed countries of the world and occupy the place it likes. In this regard, the research 

and development of strategies, methods, mechanisms, and practical recommendations for state 

regulation and support of innovative activity based on the historical experience of developed 

countries, the practice of state management of the innovation sphere in industrially developed 

countries, and the specifics of the current transitional situation of our country are becoming more and 

more relevant and significant. The state carries out all types of regulation of innovative activity - 

organizational, economic, financial, normative and legal. The state creates organizational, economic 

and legal conditions for innovative activity. 

The main principles of innovation activity regulation are [1-12]: 

- the orientation of state policy on the priorities of the innovative path of development, on the 

maximum satisfaction of market needs in the production of competitive domestic innovative 

production (goods, services); 

- creation of the necessary economic, organizational and legal conditions for the development 

and support of innovative entrepreneurship based on a combination of market mechanisms of self-

regulation and state regulation of innovative activity, which do not violate the economic freedom of 

subjects of innovative entrepreneurship and ensure the national interests of the state; 

- stimulation of the transfer and commercialization of the results of scientific and technical 

activities obtained during the execution of state orders for the supply of production (goods, services) for 

state needs; 

- support for the investment activity of national producers, focused on the use of innovations 

and innovations; 

- creation of conditions for attracting foreign investments and development of mutually beneficial 

international innovative cooperation; 

- protection of the rights of producers of innovations to intellectual property, protection of the 

rights of consumers related to the use of newly introduced products, including newly introduced 

products that contradict the principles of humanity and morality, creating a threat to economic, 

ecological, and sanitary-epidemiological safety, and other legally protected interests of citizens and the state; 
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- reliance on domestic scientific potential; 

- freedom of scientific creativity, consistent democratization of the scientific sphere, openness 

and transparency in the formation and implementation of scientific policy; 

- stimulating the development of fundamental scientific research; 

- preservation and development of leading national scientific schools; 

- creation of conditions for healthy competition and entrepreneurship in the field of science and 

technology, stimulation and support of innovative activity; 

- creation of conditions for the organization of scientific research and development in order to 

ensure the necessary defense capability and national security of the country; 

- integration of science and education, development of a holistic system of training qualified 

scientific personnel of all levels; 

- protection of intellectual property rights of researchers, organizations and the state; 

- provision of unhindered access to open information and the right to freely exchange it; 

- development of research and experimental design organizations of various forms of 

ownership, support of small innovative entrepreneurship; 

- formation of economic conditions for the widespread use of the achievements of science, 

assistance in the distribution of key scientific and technical achievements for the Ukrainian economy; 

- increasing the prestige of scientific work, creating decent living and working conditions for 

scientists and specialists; 

- promotion of modern achievements of science, their significance for the future of Ukraine. 

Summing up, it should be noted that in countries that have achieved significant results in 

innovative development, along with direct methods of state regulation, in which the most important 

place is finance, measures are being taken to disseminate innovation with an emphasis on incentive 

methods. One of the tasks solved with a close combination of these methods is the development of 

innovative cooperation.  

As a result, regional authorities and administrations strengthen economic ties with foreign 

subjects of innovative activity interested in cooperation. At the same time, regional problems are 

solved through close interaction between federal and regional authorities and administration, since 

the latter are better aware of the economic, technical and social needs of the regions. The degree of 

convergence of the three levels of formation of regional innovation policy (regional policy, regional 

components of federal and interethnic policy) is increasing. 
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IT PROJECT MANAGEMENT IN A CONFLICT SITUATION IN A TEAM ON THE 

EXAMPLE OF A MANUFACTURING ENTERPRISE 

 

During the implementation of project tasks, situations often arise when the interests of 

employees do not coincide. This can lead to conflicts, which are primarily the result of inconsistencies 

in the project structure and division of labor, as well as due to the distraction of people by ideas of 

different values. Therefore, the ability to manage conflicts becomes important [1]. 

Conflict can be positive if: 

• is the basis for starting a discussion on a certain issue; 

• solves this or that issue; 

• improves relations between people; 

• it allows you to relieve stress. 

• allows employees to fully develop their abilities. 

Conflict situations with positive results should be supported in the organization [2]. The task of 

the manager is reduced to the ability to manage conflicts, as they can take the model of constructive 

(joint search for a solution to the conflict for the benefit of both parties) and destructive (when each 

participant in the conflict takes his side). Constructive disputes are associated with disagreements and 

conflicts on fundamental issues of scientific, technical and social policy of the organization. They 

prevent stagnation, serve as a source of ideas, accompany the formation of new scientific directions. 

Therefore, such disputes should not be avoided, but fruitfully used, satisfying the objective 

requirements of the disputing parties. To do this, the manager must be able to distinguish between the 

immediate cause of the conflict and its cause, which may be covered by the disputing parties. It is 

important to determine how the subject of the dispute relates to production problems, and to what 

extent - to the peculiarities of labor and personal relations of the parties to the dispute. It is also 

necessary to find out the motives of the conflict between employees, the direction of actions of the 

parties to the conflict. 

To do this, it is necessary to listen to all parties to the conflict, not to rush to conclusions and 

generalizations, to avoid manifestations of personal sympathy. The main thing is to reach mutual 

understanding between the parties to the conflict, which determines the next possible cases of conflict 

resolution: 

• mutual reconciliation on an objective basis; 

• a compromise based on partial satisfaction of the wishes of both parties. 

In any case, the basis of reconciliation should be the goals of satisfying the demands of both 

parties, exposing the groundlessness of false accusations, preventive and educational measures. 

The following five models of behavior in conflict situations are well known [3]: 

1. Evasion. 

2. Adaptation. 

3. Compromise. 

4. Coercion.  

5. Solution of the problem. 

Conflict resolution is the complete or partial elimination of the causes that provoke a conflict 

situation. Successful conflict resolution includes: 
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1. Provide subordinates with specific documents on their responsibilities, define tasks, 

formulate goals and clarify the line of behavior of employees to achieve them; 

2. Accurate clarification of the reasons for people's behavior. 

3. Reject moral advice and threats. 

4. Applying a penalty if the employee deserves it. 

5. Searching for a way out of aggravating situations instead of clarifying relations. 

6. Don't let others get you off balance. 

7. Avoid conflicts and discontent among subordinates. 

8. Constantly work on the correct expression of thoughts. 

9. Learn to listen carefully. 

 
1. Risk management mechanism of industrial enterprise [Text]: monograph / Y. V. Tyuleneva [et al. 

2. Posokhov I. M. Theoretical and practical aspects of corporate risk management [Text]: monograph / Posokhov I. M. - 

Kharkiv: Slovo, 2014. - 499 p. 

3. Project management: risk and change management in management decision-making processes: monograph / O. B. 

Danchenko, V. O. Zanora - Cherkasy: Chabanenko Y. A., 2019. 278 p. 
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DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN 

HUNGARY 

 

Economic theory defines innovation in foreign economic activity as an important resource for 

the economy. Exports allow increasing economic growth due to an increase in demand for goods and 

services [1-12]. Imports not only contribute to domestic competition, but also in the global economy 

serves as an important link in value chains, allows you to supplement the domestic market with high-

quality goods that the country does not produce.  There are different points of view on the ratio of 

exports to imports. Scientists do not always speak positively about increasing imports [2, 3], but 

always note the importance of exports [3], questions about the impact of openness on the stability of 

the economy and import substitution [1, 4]. 

The question of the key factors of innovative development of export potential in the context of 

innovation, digital economy, and e-commerce remains insufficiently studied.  In this regard, the 

experience of countries with open economies and a high degree of integration into world economic 

relations is of interest. 

The purpose of the scientific report is to analyze innovative development, forecast export-

import flows, identify key factors in increasing the export potential of Hungary. The hypothesis of 

the study is that the key factors of innovative development of the export potential of Hungary are 

smart investments in the transport and logistics system, human capital in the medium and high-tech 

sector, high-tech sector service vector, investments in scientific research, e-commerce. 

The question of foreign trade and factors in the development of Hungary export potential is not 

at all trivial.  On the one hand, Hungary is uniquely positioned in the center of Europe, surrounded 

by countries that are in roughly equal trade conditions. 

This position of Hungary on the map of Europe allows us to conclude that foreign trade has a 

positive trend, the share of exports is consistently increasing. This state of affairs was influenced by 

the large-scale attraction of foreign direct investment, which from 1989 to 2021 amounted to more 

than 100 billion. The main areas of investment were the basic ones for the long-term development of 
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the sector: automotive, IT-technologies, electronics, food industry, logistics, as well as the activities 

of service enterprises.  An important step to stimulate the economy was the government initiative to 

reduce corporate tax from 19% to 9%. 

The development of the Hungarian economy was negatively affected by the frontal financial 

crisis. It is important to note that the turning point for export growth was the stage of overcoming the 

2009 crisis. Up to this point, the Hungarian economy had successfully accumulated export potential, 

forming a powerful framework of export potential factors - transport infrastructure, educational 

potential, increasing investments in the economy. The growth rate of foreign trade in 2011–2021 

decreased significantly, and the share of exports is decreasing. One could assume that the Hungarian 

economy has entered a phase of maturity, trade and economic ties have been formed. 

The results of our studies also show the presence of positive tendential. For example, the export 

forecast with an accuracy of 86% (R2 = 0.86) shows that exports will increase in the coming years. 

At the same time, we note that the COVID-19 pandemic has had a negative impact on Hungarian 

exports, which decreased by 2.7% in 2020. However, our retrospective analysis of external trade 

turnover allows us to count on an early adaptation and continuation of the upward trend. 

As for imports, the forecast values indicate an increase in values. The accuracy of the forecast 

was 82% (R2 = 0.83). Under the influence of the pandemic, imports showed a decrease slightly higher 

than exports - 4.7%. 

In the structure of Hungarian exports in 2019, the most significant items are cars and vehicles 

(57.4%), processed products (30.7%), food, beverages, tobacco (6.9%). Export products with a high 

proportion in the group "Machines and Equipment" are road vehicles, their share is 30%. Processing 

products are actively developing, the export of pharmaceutical products has reached 16%. The 

processes of internationalization of the Hungarian economy cause a high exchange of goods with 

technological products. Along with high exports, imports of cars and vehicles, amounting to 48.5%, 

have high values. The share of imports of processed products is 36%, energy carriers - 8%. Thus, it 

is possible to note the industrial type of development of the Hungarian economy, focused on the 

development of production with a high share of added value. 

It is advisable to supplement Hungary's export-import profile with data on the most important 

trading partners. These are, first of all, the EU countries: Germany with a share of trade turnover of 

more than 26%, Austria, Slovakia, Poland, Italy. Among the countries outside the European Union, 

an important place in foreign trade is occupied by such countries as China (6.1%), Ukraine (2.8%) 

[3, 4, 11]. 

In this report under export potential, we are understanding the totality of the country's resources 

and capabilities to increase foreign trade. In earlier studies, it was revealed that the transport 

infrastructure has a key role in the development of export-import operations. In addition, current 

trends show the outstripping growth of e-commerce, the need to increase spending on research and 

development. In this regard, a hypothesis was put forward about the key importance in increasing 

external trade of such indicators as road networks (km), costs for RESEARCH (% of GDP), the share 

of people employed in medium-, high-tech industries and knowledge-intensive service sectors (%), 

the share of turnover of enterprises in e-commerce (%). Using the multiple regression method, us 

prove Dens calculations in the STATISTICA program for the period 2008–2021, which confirmed 

the correctness of the hypothesis put forward [3, 4].   

The study made it possible to confirm the stability of the dynamics of Hungary's foreign trade 

turnover due to the high level of involvement in international world economic relations. It can be 

expected that the upward trend towards the integration of the Hungarian economy will continue due 

to an increase in exports [3, 7 10]. In turn, the regression model of export potential shows that 

Hungary is already forming important prerequisites for future development based on an export-

oriented economy. Thus, the country has a developed network of highways connecting the Hungarian 

regions with other EU countries, and also opens access to the markets of Ukraine and China. The 

positive dynamics of spending on research and development is the basis for the formation of medium- 

and high-tech exports, as well as services in knowledge-intensive industries. It is important to note 
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that Hungary uses both its own incentive mechanisms and is a participant in pan-European programs 

in the field of sustainable development.  development and innovation of Horizon Europe, cross-border 

cooperation Interreg and others. The key to future economic growth based on innovation is highly 

qualified potential. The share of people employed in the high-tech and knowledge-intensive sectors 

is consistently increasing. Hungarian business is increasingly using the opportunities of e-commerce, 

the share of turnover in this area is also increasing. Summarizing, we note that the conclusion about 

the key factors of export potential (road infrastructure, investments in research and development, 

human resources, e-commerce) is true, in our opinion, not only in relation to the Hungarian economy. 

Empirical data confirmed previously expressed theoretical hypotheses and conclusions regarding 

some of the factors presented in the work. For any country in the world, it is important to develop 

infrastructure, human capital, new technologies as the basis for future economic growth. Hungary is 

already benefiting from smart investments in innovation and transport infrastructure. 
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THEORETICAL ESSENCE OF INNOVATIVE MARKETING 

 

Over the past decade, a direction called innovation marketing has emerged in marketing theory 

[1-12]. Practice shows that almost all successfully developing enterprises in the market owe their 

success to innovation. The leading role in ensuring the success of the market activities of the innovator 

enterprise belongs to the marketingof the company.  

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/hungary-market-overview
https://1economic.ru/lib/113984
https://doi.org/10.36228/MJ.12/2021.1
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47906
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

212 

Marketing of innovations should be understood as an activity aimed at finding new areas and 

ways of using the potential of the enterprise, developing new products and technologies on this basis, 

their promotion on the market in order to meet the needs of consumers in a more effective way than 

competitors, obtaining at the expense of this profit and ensuring conditions for long-term survival and 

development in the market [1, 2]. 

Innovation marketing should be considered as: 

– the concept of market activity of the enterprise (business philosophy), when changes are 

considered as a source of income; 

– analytical process, involving the identification of market opportunities for innovative 

development; 

– a means of active influence on consumers and the target market as a whole, which is 

associated with the introduction and promotion of innovation to the market; 

– the function of innovation management, aimed at identifying possible areas of innovation 

activity, their materialization and commercialization. At the same time, innovation management can 

be simultaneously considered as a function of marketing innovations aimed at translating the 

achievements of science and technology into new products that can meet the needs and demands of 

consumers and provide the commodity producer (seller) with profit; 

– a means (market tools) of orientation of certain business entities, and at the same time the 

national economy as a whole to innovative development. 

In any case, innovation marketing is the key to the success of innovative enterprises, since it 

allows you to identify and control the factors that determine the conditions for long-term survival and 

development (based on innovations) in the market. 

The features of innovation marketing, in particular, include the promotion of radical 

innovations, their advertising should be started long before the appearance of the actual innovative 

product on the market. For example, for new telecommunications products, the growth in the number 

of publications and information messages about the ways and benefits of using a new product should 

outpace the growth of the market of the product itself at least for the period of self-learning to use it.  

it is also used for other types of innovations, up to those that have the character of a retro introduction. 

The main thing in the marketing of innovations is the study and forecasting of demand for a 

new product, based on a thorough study of the consumer's perception of the innovation and the 

qualities and properties of the product that are significant for the consumer. As an integral part of 

innovation marketing, strategic innovative marketing is distinguished, the elements of which are the 

analysis of market conditions, the subsequent development of its segments, the organization and 

formation of demand, modeling of customer behavior. As the main goal of strategic marketing of 

innovations is the development of a strategy for the penetration of innovation into the market. 

According to both researchers and marketing practitioners, top managers, the main modern marketing 

problem of domestic manufacturers is precisely the development and introduction of new goods / 

services to the market. The level of novelty of innovation determines the level of competitive 

advantages and is divided into [1-12]: 

 absolute novelty (there are no analogues of the proposed innovation); 

 relative novelty. Relative novelty can be particular (individual elements are new) or 

conditional (a new combination of known elements). 

In the marketing of innovations, they are divided according to the degree of innovative 

potential: 

 radical innovations - fundamentally new products and technologies (rarely - absolute novelty). 

They are few in number and usually provide for the emergence of a new consumer and / or a new 

market; 

 combinatorial innovations are a new combination of already known elements and properties. 

Combinatorial innovations are usually aimed at attracting new groups of consumers and/or 

developing new markets; 

https://discovered.com.ua/marketing/reklama/
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 modifying Innovation – Improving or supplementing existing products. Modifying 

innovations are usually aimed at maintaining or strengthening the market position of the enterprise. 

The objectives of marketing innovations for the enterprise are: 

 protecting or increasing its share in the existing market; 

 gaining positions in a new, previously untapped market; 

 creation of a new market or market segment. 

It should be noted that strategies for developing new products for a new market have minimal 

chances of success. 

The probability of success of various innovation marketing strategies in accordance with the I. 

Ansoff matrix, according to foreign data, is: 

 old product in the old market – 50%; 

 new product in the old market – 33%; 

 old product in the new market — 20%; 

 new product in the new market — 5%. 

It is believed that in breakthrough technologies and products, 50% of success is the formulation 

of a promising task by the initiative author of the idea. The ideologue of innovation is the first to 

evaluate the future need and consumer benefit in a particular innovation. 

The cost of marketing innovations and management on average is 15-17% of the total cost of 

design work. The practice of innovation shows that most of the pioneer discoveries, technologies, 

products are made by small teams of a relatively narrow focus. As W. Davidoff notes: "Great 

inventions appear in the laboratory, great products appear in the marketing department". 

As a result of the research, the authors proposed to define the definition of "innovative 

marketing" as the use of innovative marketing tools, technologies and techniques to promote 

innovations or existing goods (services) to the market. 

The sale and purchase of innovative projects represent a special type of business and a special 

market for the marketing of innovations, as well as the examination of projects. The return on 

marketing innovation is not guaranteed, and large, long-term success is very rare. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HR OUTSOURCING 

 

Abroad, outsourcing in personnel management is a common practice of modern companies. 

The most time-consuming duties of HR-specialists in terms of human and time resources, which do 

not directly affect the personnel management strategy, are subject to it. Some enterprises prefer to 

completely free HR managers from the administrative routine, leaving them only to strategize and 

exercise control. In Russia, the services of third-party companies for bookkeeping, security or 

cleaning of premises are still more common. However, experts predict a significant increase in 

demand for outsourcing in the field of enterprise personnel management in the coming years. 

The economic crisis has affected almost all sectors of the domestic economy. The current crisis 

presented a whole range of problems that showed the difficulties of the functioning of most domestic 

enterprises. In these conditions, mass layoffs and layoffs of specialists who participated in the 

business processes of enterprises began, significantly affecting the efficiency of many companies. In 

such conditions, an innovative approach to personnel management is very relevant, especially during 

the global financial crisis, when it is necessary to optimize the structure of the enterprise. 

Managers of most enterprises do not realize the importance and features of the company's 

personnel management in a crisis, continuing to manage the organization in the old way, deciding 

that the reductions will optimize activities and reduce personnel costs. This approach is standard, 

since in most companies personnel costs occupy a very significant share in production costs. In the 

conditions of the current crisis, such a costly system not only does not justify itself, but in most cases 

becomes a factor that threatens the well-being of the entire company as a whole. And accordingly, 

the question arises of the need to reduce costs. The most important thing in a crisis is to understand 

that the personnel management system should be aimed at maintaining or improving the efficiency 

of personnel activities and their productivity. No matter how dynamic and flexible the company's 

personnel management system is, it must be borne in mind that in a crisis the main criterion for survival is 

the professionalism of the staff. 

Until recently, such a direction as a comprehensive HR service by a third-party company in 

Ukraine was in its infancy, but recently there has been a rapid growth in this type of services on the 

market. Comprehensive outsourcing is the transfer of all personnel management processes to another 

company, in contrast to service and support services that are one-time, random in nature, in this case, 

the usual functions are transferred to outsourcing for professional support and uninterrupted system 

operation on the basis of a long-term contract (at least 1 year). 

After carrying out layoffs and dismissal of some employees, the management faces the question 

of the effective continuation of the commercial activities of the enterprise. And here there are a 

number of problems associated with the lack of qualified personnel. In the current conditions, the 

solution to these problems is outsourcing. Thus. Personnel outsourcing is an opportunity to hire 

employees for a long period without officially formalizing their staff of the enterprise. At the same 

time, the costs associated with employment, personnel management and other support are borne by 

the outsourcing company. The customer only pays for the services of personnel outsourcing and 

accepts the work performed by these personnel. 

Among domestic managers, there is not the right idea about outsourcing. It is believed that 

outsourcing is a costly, long-term execution time and requires additional control on the part of the 

client and the supplier, so that not every company is ready to bear these risks. Personnel outsourcing 
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is the search for the most optimal solution to the problems of managing individual production 

functions of the company, in order to increase the efficiency of business processes in the organization. 

In this case, the enterprise focuses on solving more important tasks in the management of key business 

processes of the enterprise. 

When implementing outsourcing at enterprises, it is necessary to proceed from a set of existing 

problems, which today is typical for most large enterprises in Ukraine: 

1. The absence of comprehensive medium- and long-term work plans at enterprises, which 

subsequently leads to the impossibility of preparing production and personnel for updating products, 

as well as a decrease in the level of coordination of business processes of individual subsystems of 

the enterprise.  

2. Poor awareness of the management of enterprises about the current and forecast state of the 

market, which leads to high costs of efforts and resources for orientation in the market, as well as the 

search for solvent buyers and suppliers of inexpensive raw materials and materials.  

3. Insufficiently debugged system of product sales. After dismantling the state system of 

scheduled supplies, enterprises use the following sales channels for their products: - direct deliveries 

to consumers under one-time and long-term contracts; - leasing supplies; - deliveries through 

wholesalers and private intermediaries.  

4. A decrease in the level of qualification of personnel, the aging of fixed assets and 

technologies, a drop in technological discipline, as well as insufficient capacity utilization. Among 

the unused machinery, equipment with significant moral and physical wear prevails.  

5. Absence of specialists at the enterprises who monitor changes in demand, the appearance on 

the market of high-tech and high-quality competitive products of foreign manufacturers.  

6. High transaction costs, as well as a low degree of vertical integration.  

7. Inefficient pricing. Pricing is important, as it is one of the key levers of the economic 

mechanism and to a greater extent determine the profitability, and, accordingly, the effectiveness of 

the enterprise.  

8. The predominance of a reactive style of management and management decision-making, 

which imply a quick, but not always consistent reaction to emerging problems in business processes.  

9. Increasing discrepancy between the structure of industrial production (in the context of 

enterprises), the structure of demand for products and the structure of supply of factors and production 

technologies.  

Naturally, personnel outsourcing is not able to solve the whole range of problems accumulated 

in modern conditions. However, specialists involved in the outsourcing system can partially solve a 

number of accumulated problems. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES IN THE 

REPUBLIC OF HUNGARY 

 

The small and medium sized business sector in any country contributes to the flexible 

restructuring of production, employment growth, the formation of an entrepreneurial culture, the 

uniform development of regions, active innovation, initiates the accumulation of capital, accelerates 

scientific and technological progress, solves social problems, smoothing out social conflicts, helps to 

reduce unemployment, providing the population with additional income, etc. 

The slow development of innovative processes in Ukraine and Hungary, the difficulties of 

technological modernization of production, the low rates of economic growth require radical reforms 

in the direction of innovation. In this regard, the experience of innovative transformations in the field 

of small business acquired by leading countries of the world is of particular interest. This experience 

can be considered as a reliable guide for choosing effective methods of implementing innovative 

reforms in the domestic economy, as a means of avoiding mistakes and unwanted additional costs. 

Therefore, the problem of studying and summarizing the innovative development of small and 

medium-sized businesses in the economy of Hungary, in view of the achieved successes and admitted 

miscalculations, is very relevant [1-11]. 

Small and medium-sized enterprises play a significant role in all spheres of the world economy. 

In developed countries, 65-80% of GDP growth comes from this sector, and their weight in 

employment is similar. Although they use 15-20% of all R&D spending, they develop 65-70% of the 

most important scientific and technical innovations. 

Today, in Hungary, we cannot be satisfied with the modernity and dynamism of the industry, 

nor with the effectiveness of efforts aimed at promoting progress. Unfortunately, most domestic small 

and medium-sized enterprises still have a rather weak entrepreneurial spirit, low productivity, and 

management standards have not improved. 

The official number of Hungarian SMEs is not sufficiently accurate. According to official data, 

in Hungary until recently there were about 350-400 thousand small industrialists, small cooperatives, 

and later subsidiaries of large enterprises, but the role of the small business sector in the national 

economy was very modest. Today, the number of Hungarian small and medium-sized enterprises 

registered by the Company Court exceeds one million, and the truly "working" ones (those who 

prepare statistical reports and tax returns) - almost 900 thousand. The number of small enterprises per 

100 inhabitants of Hungary is about 10, which exceeds the level established in developed European 

countries. Today, Hungarian small and medium-sized enterprises employ more than 60% of domestic 

workers and generate more than 40% of Hungary's gross domestic product. 

However, during the rapid growth of the number of enterprises in the sector, an uneven market 

(organizational) structure developed. The majority of companies, 63% (much higher than in Western 
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Europe), are essentially self-employed micro-enterprises without employees, established mostly out 

of compulsion and partly just to survive. Of the approximately 33,000 active enterprises with at least 

10 employees, only 15,000 works in industry (mining, manufacturing, energy, construction). Of this 

number, the number of dynamic (for example, spin-offs), innovative companies from operating 

companies, as well as innovative small and medium-sized industrial enterprises is extremely low. 

International experience shows that over a five-year period, 25% of industrial enterprises 

implement innovations, and 50-60% of enterprises strive for regular modernization, but only 10-15% 

actually implement original, new scientific and technologically-based products or services. 

According to a survey jointly conducted by the Hungarian Innovation Association, the proportion of 

Hungarian small and medium-sized enterprises that implement innovations is significantly lower than 

these indicators. And the share of those who conduct their own research is extremely modest. 

According to our surveys, Hungarian small and medium-sized enterprises operating in the 

industrial sector can be divided into three groups: 75% are inactive in terms of innovation, 22-23% 

are innovative, at least showing interest in innovation, and 2-3% are innovative. Fewer than 600 

enterprises in Hungary can be attributed to this last group, which develops and implements original 

ideas - mainly in the field of high technology. 

When conducting this study, the authors not only sought an answer to whether Hungarian small 

and medium-sized enterprises conduct research and development, but also found out how much they 

strive for new products, the introduction of technologies and thereby create or maintain their level of 

competitiveness. 

It is clear that over the past ten years, the previous stagnation has been replaced by favorable 

trends in industry and some service sectors. While there has been little change for micro-enterprises 

employing fewer than 5-10 people, there have been many positive changes among larger companies 

(employing at least 10-30 people). 

In parallel with the import of working capital, the transfer of technologies, which was previously 

rather small, increased somewhat. 

About 25% of companies interested in innovation started production of products that are also 

considered new in the country, introduction of new services. Moreover, every second interviewed 

entrepreneur was also able to report on the successful introduction of these products to the market. 

To a large extent, these favorable changes were temporary, accompanying the phenomena of 

economic reorganization. However, this positive process can be supported in the future - with the aim 

of reaching the international level - with the help of an active innovation policy. 

At the end of the report, we note that in Hungary, the idea of a national innovation system and 

regional innovation systems, taking into account the interests of small and medium-sized businesses, 

as well as the reality of innovation policy, will increasingly require empirical social scientific research 

on a national scale, which will seek answers to the readiness of the members of the innovation system 

to cooperate, specific measures of cooperation, organizational level and structure of economic 

networks and development networks. 
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC 

SECURITY OF AN ENTERPRISE 

 

Ensuring economic security is a necessary condition for the sustainable functioning and 

development of the economic system of the enterprise at the present time. The introduction of 

innovations, which are an important means of increasing production efficiency, can guarantee the 

economic security of the organization and success in the competitive struggle. 

Ensuring the economic security of enterprises should be considered as a process of predicting 

and preventing comprehensive damage from negative impacts on their economic security in various 

aspects of financial and economic activity. An effective result of the work of enterprises to ensure the 

profitability and sustainability of the business can be achieved precisely through the forecasting and 

timely prevention of damages, both obviously posing a threat to economic security, and potentially 

probable. 

The problems of the innovative component of economic security are relevant for any state, 

because the degree of protection in this area reflects not only the capabilities and quality of life of 

this country, but also determines how society and economy are changing. Ukrainian legislation in the 

field of innovation is incomplete, and in order for it to be complete, it is necessary to introduce a 

targeted innovation policy pursued at the state level. Therefore, a whole range of regulations is 

currently being developed aimed at improving the efficiency of innovation activities. States that 

develop the technology industry of their country have an advantage in developing new innovative 

ideas. In order not to its goal is the transition of the economy to 2030 years to an innovative path of 

development by 20 30 years, in which the share of the country and enterprises, in particular, in the 

production of new high-tech goods and services should increase (the percentage of efficiency of 

enterprises will increase from 40-50%).  

The goal of any innovation strategy is the country's ability to be technically and technologically 

independent. Therefore, one of the main directions in the field of ensuring the economic security of 

Ukraine and its enterprises is to achieve and maintain at the proper level the effective functioning of 

the innovative sphere of the economy. The implementation of the entire set of national economic 

interests of the country depends to a greater extent on this. The safety of innovation activity is the 

basis of national security, since the implementation of an effective innovation strategy allows achieve 

a state of sustainability in the economy and accelerate economic growth. States that develop the 

technological industry of their country have an advantage in the development of new innovative ideas.  

There are two levels of innovation evaluation:  at the enterprise level; at the state level.  
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Evaluation of innovation activity at the enterprise level is an assessment of the work of one 

employee and an assessment of their teamwork. At the policy level, the evaluation of innovation is 

based on the competitive advantages of a country or region. Innovation should be considered together 

with the innovation process, which is the transformation of scientific knowledge into something new. 

In this case, the essence of innovation activity lies in new technologies, types of products, solutions 

of a production, financial, administrative nature and other results of intellectual activity.  

Evaluation of the effectiveness of innovation should be at all stages of the innovation process. 

To do this, estimate methods are used, which can be the same, and the initial data for calculations 

will differ in how correct, diverse and complete the information presented will be.  

Closely related to the concept of innovation process is the concept of innovation activity. In 

other words, the results of research and development lead to a new or improved product. As for 

innovation policy in this area, it is aimed at ensuring and implementing the results of research and 

development using methods and a set of technological, economic solutions. Modern innovations in 

the field of providing Economic security are an integral part of the overall system of protecting the 

country's economy from threats and risks.  

Investment plays an important role in the development of innovation. They ensure the growth 

and development of enterprises, the economy of both the region and the country as a whole at the 

expense of funds. If we consider investments from the point of view of the enterprise, they increase 

labor productivity and, by creating a better product, allow the enterprise not to be afraid of 

competition. Investments are necessary for the normal functioning of the state's economy. As for the 

investment policy itself, it is a set of measures that ensure the necessary level and structure of capital 

investment in the economy and increase the investment activity of the state.  

In Ukraine, there are not enough funds for the development of enterprises in terms of 

investment. The reason is that the demand for their products is small, and for its growth it is necessary 

to improve production, which requires large financial investments. A well-designed and approved 

investment and innovation policy will help solve the problem of economic security of the country and 

the enterprise. From the correct conduct of innovation policy depends on how much the country has 

competitiveness and what place it occupies in the world economy. One of the main goals of the 

national economic security strategy is to overcome the lag of Ukraine in the field of new technologies 

and scientific developments. The development of innovations and innovative activities ensures the 

security of the national economy of the country and prevents the emergence of threats to the economy 

of the enterprise. To do this, it is necessary to increase cooperation in the scientific and technical 

sphere with those countries that occupy the leadership in this area and transfer Ukrainian production 

to an innovative path of development. 

The results obtained open up the possibility of their wide practical application, they can be used 

in the formation of directions and specific measures to protect against possible threats and reduce 

risks. The developed methods for identifying threats and identifying opportunities for the 

development of economic systems at the micro level, along with obtaining new knowledge about the 

nature and patterns of the phenomena under study, can be used to develop mechanisms for the 

development of an enterprise, which will equip entrepreneurs with a tool for substantiating and making 

managerial decisions. 

The state, therefore, must provide sufficient funding for enterprises involved in the 

development and implementation of innovations and technologies. It is necessary to get rid of 

outdated non-competitive industries and create an economic environment adapted to innovation and 

new technologies. The introduction of new technologies in the production process will increase the 

economic security of both individual enterprises and the state as a whole. 
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МОБІНГ ЯК ФАКТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Ефективний розвиток підприємтва забезпечується через якісні організаційні та 

міжособистісні стосункі різних категорій персоналу, які є  джерелом енергії колективу. Проте, 

у кожному колективі, водночас з позитивними, існують і негативні соціально–психологічні 

процеси та явища, які виникають через cуперечності та проблеми у міжособистісних 

стосунках. Одним з таких явищ виступає мобінг. Мобінг ставить під загрозу виконання 

службових завдань конкретним колективом, а також негативно відображається на 

організаційній поведінці персоналу. 

 У сучасному значенні термін «мобінг» уперше вжито Хайнцом Лейманном, який 

охарактеризував мобінг «як психологічний терор, що включає систематично повторюване 

вороже й неетичне поводження одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини, 

в основному однієї» [1]. 

«Основними причинами розвитку мобінгу є заздрощі та конкуренція, неприйняття інших 

думок, бажання підкорити когось власній волі, витіснити когось з групи (колективу), 

принизити, навести страх. Ключовими засобами  мобінгу є  штучно створені інтриги, 

пліткування, донесення до інших осіб у групі неправдивої і спеціально викривленої 

інформації, поширення безпідставних чуток, систематична публічна критика, маніпулювання 

і залякування, необ’єктивно низька або негативна оцінка роботи, інорування, умисне 

невизнання, замовчування досягнень чи успіхів і одночасно акцентування на якихось 

невдачах, навіть якщо вони є незначними, систематичне перенавантаження різними 

завданнями і видами робіт, блокування ініціатив, негативне налаштування членів групи проти 

даної особи, домагання,соціальна ізоляція» [2]. 

Суб’єкти мобінгу застосовують наступні моделі поведінки: 

- створення у колективі специфічного бажаного враження про себе (доброго, розумного, 

владного і т.д.); 

- постійне визнання власної правоти усіма учасниками команди або групи працівників; 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47906
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- контроль усіх інформаційних потоків, рішень, керування іншими працівниками; 

- наближеність до «ядра» керівництва та завоювання статусу фаворита серед 

працівників; 

- самоствердження та використання інших з метою отримання бажаного. 

Мобінг є негативним чинником організаційної поведінки, який може провокувати 

розвиток конфронтаційної моделі організаційної поведінки або ж моделі протидії через прояв 

інтриг, ненависті, нездорової атмосфери в колективі, психологічного терору.  

Як результат виникає зниження працездатності, рівня дисципліни, нездоровий клімат у 

колективі, плинність кадрів та формування організаційної культури «миші в норах». Тому 

мобінг як явище, краще попереджати,  не ігнорувати.  

Ключова роль у попередженні та подоланні проявів мобінгу в трудовому колективі 

належить керівнику, оскільки вчасна реакція на дії співробітників та готовності до рішучих 

дій з усунення причин зародження конфліктних ситуацій, можуть не допустити виникнення 

мобінгу. 

Мобінг як процес проходить декілька фаз: формування передумов, початкова фаза, 

активна фаза, соціальна ізоляція жертви та втрата робочого місця. 

Таким чином, мобінг як повторювана агресивна поведінка щодо конкретного працівника 

в колективі, цькування на робочому місці  є формою неетичної поведінки в організації. 

Важливим кроком до боротьби з мобінгом як негативним явищем  у поведінці персоналу 

є прийняття Верхованою радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» [3] від 16.11.2022 р. № 2759-

ІХ (11 грудня 2022 р. набрав чинності), згідно якого сформовано чітке розуміння мобінгу та 

запроваджено адмініструтивну відповідальність за систематичне застосування різних форм 

мобінгу до працівника. Прогнозується, що прийняття цього закону забезпечуватиме захист 

учасників трудових відносин від різних форм мобінгу. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств та підвищення 

ефективності їх функціонування безпосередньо залежить від ефективності управління 

ресурсами. Горіховський М. В. дав таке визначення стратегічного управління фермерським 

господарством: «комплекс знань, умінь та навичок фермерів щодо прийняття і реалізації 

стратегічних рішень, які розробляються в умовах невизначеності та нестабільності 

зовнішнього середовища, як правило використовуючи тільки власні трудові, виробничі та 

фінансові ресурси» [12, с. 7]. Ми наводимо це визначення, підкреслюючи значення управління 

ресурсами фермерських господарств, на якому вчений робить акцент, вказавши, що більшість 

підходів щодо оцінки їх конкурентоспроможності базується на показниках рентабельності, 

ефективності використання ресурсів, ресурсозабезпеченості, ресурсовіддачі [1, с. 14]. 

Розробляючи теоретико-методичні засади формування стратегічного управління 

конкурентоспроможністю фермерських господарств, Горіховський М. В. обгрунтовує низку 
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вимог, які воно повинно забезпечувати. Серед цих вимог – «забезпечення взаємозв’язку між 

матеріальними, фінансовими, інформаційними та трудовими потоками фермерського 

господарства» [1, с. 7]. З огляду на предмет дослідження, вчений обгрунтовує доцільність 

застосування таких базових стратегій: реструктуризації, стабілізації, зростання  [1, с. 13]. 

Як базові виділяють також активну, адаптивну стратегії та стратегію інновацій, 

стратегію диверсифікації та диференціації. Зазначені стратегії доцільно розглядати як 

альтернативи першого рівня, тобто загальної стратегії розвитку фермерського господарства. 

У нашому випадку, загальною стратегією ФГ «АІС-АГРО» доцільно визнати адаптивну. 

Адаптивна стратегія передбачає помірне пристосування, оскільки загрози банкрутства немає, 

високого рівня небезпек немає, господарство працює стабільно, зайнявши певну позицію на 

ринку, якою воно задовольняється. Водночас, його розміри та розташування збільшують ефект 

мобільності, що можна розглядати як конкурентну перевагу навіть в умовах воєнного стану. 

А потреба в агропродукції суттєво зросте через вибуття з обігу величезних площ 

сільськогосподарських угідь. 

Для реалізації цієї стратегії має бути сформовано набір стратегій управління ресурсами, 

змістовне наповнення яких враховуватиме тренд змін внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. 

Щодо земельних ресурсів, то доцільно обрати стратегію нарощення земельного банку 

господарства, диверсифікувавши за географічною ознакою і орієнтуючись на можливості 

потенційних партнерів – орендодавачів технічних і транспортних засобів. 

Щодо техніко-технологічних ресурсів, то доцільно використати стратегію зростання та 

нарощування якісних характеристик, що забезпечить збільшення продуктивності роботи 

працівників і збільшення фондовіддачі. Потрібно зменшити залежність від орендованих 

машин і механізмів. Така стратегія передбачає активні дії керівництва і відповідних 

функціональних фахівців. 

Щодо матеріально-сировинної складової, то тут доцільно використати стратегію 

оптимізації цих ресурсів. Зокрема, гостро стоїть проблема забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами, енергоресурсами. Господарству потрібно вирішити проблему зберігання 

насіннєвого фонду і врожаю. Будувати власні потужності елеваторів та складів – 

нерентабельно, тому варто удосконалити систему договірних відносин з партнерами, тобто 

використати поведінкову стратегію гнучкого пристосування до можливостей партнерів. 

Щодо людських ресурсів, то пропонуємо стратегію стабілізації, націлену на 

забезпечення оптимального професійно-кваліфікаційного складу працівників, формування 

комфортних, безпечних умов праці, високого рівня мотивації до професійного розвитку в 

контексті модернізації та нарощення техніко-технологічного потенціалу, зростання 

продуктивності праці. Стратегія стабілізації покликана усунути вузькі місця та слабкі сторони 

в управлінні персоналом господарства. 

Щодо фінансових ресурсів, то з огляду на вище запропоновані стратегії для інших 

ресурсів, доцільно використати стратегію нарощування. В першу чергу мається на увазі 

інвестиційна складова, націлена на нарощення земельного банку, техніко-технологічного 

потенціалу, інвестування в інновації та нарощення виробництва. Її реалізація передбачає 

отримання комерційної вигоди і оптимізацію запасів готової продукції, включає політику 

зниження витрат на одиницю реалізованої продукції, уникнення втрат при транспортуванні та 

реалізації, фінансування розвитку персоналу. 

Враховуючи, що ФГ «АІС-АГРО» має сильних конкурентів, необхідно подбати про 

створення конкурентних переваг. Щодо конкурентної стратегії фірми на ринку, то для  

підприємства  найбільш прийнятною для формування конкурентних переваг є стратегія 

диференціації. У випадку реалізації такої стратегії важливою є концентрація уваги на споживчі 

пріоритети та інтереси покупця.  

Стратегія диференціації передбачає, в якості вихідної точки, вивчення інтересів 

споживача. Для цього необхідно: достатньо чітко представити не просто те, хто є споживачем, 
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але й те, хто приймає рішення з питань замовлення; вивчити споживчі критерії, по яких 

робиться вибір при замовленні послуг (ціна, гарантії, строки виконання тощо); визначити 

фактори, які формують уявлення споживача про продукт (джерела інформації, імідж). 

Паралельно потрібно формувати захисну стратегію для утримання досягнутого рівня, що 

передбачає постійний моніторинг ризиків і вчасне реагування для вжиття заходів щодо їх 

уникнення чи попередження.  

Отже, пропонуємо стратегічний портфель для ФГ «АІС-АГРО», відображений в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Стратегічний  портфель для ФГ «АІС-АГРО» 
Складові управління 

ресурсами ФГ 

Загальна 

стратегія 

Основна  

функціональна 

Додаткова (супровідна) 

Земельних ресурсів Адаптивна Нарощення  земельного 

банку 

Диверсифікації за географічною 

ознакою 

Техніко-технологічна 

(основних засобів) 

Адаптивна Зростання та нарощування 

якісних характеристик 

Зменшення залежності від 

орендованих машин і 

механізмів 

Матеріально-сировин-на 

(оборотних засобів) 

Адаптивна Оптимізації  Гнучкого пристосування до 

можливостей партнерів 

Людських ресурсів 

(персонал ФГ) 

Адаптивна Стабілізації  Забезпечення оптимального 

професійно-кваліфікацій-ного 

складу працівників 

Фінансових ресурсів Адаптивна Нарощування  Політика зниження витрат та 

інвестиційної активності 

 

Таким чином, обгрунтовано концептуальний підхід до побудови та реалізації 

стратегічного управління ресурсами фермерських господарств із застосуванням адаптивного 

стратегічного портфелю, який включає стратегії управління земельними (нарощування), 

техніко-технологічними (зростання), матеріальними (оптимізації), людськими (стабілізації), 

фінансовими (нарощування) ресурсами, та відповідного механізму реалізації цих стратегій, 

який ми розглядаємо як сукупність процесів ефективного впливу на ресурси фермерського 

господарства з урахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього середовища з метою 

забезпечення реалізації стратегії та формування конкурентних переваг. 

 
1. Горіховський М.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерських господарств. Автореферат 

дис. канд. екеон. наук. 08.00.04. Камянець-Подільський. 2018. 24 с. 
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АДАПТАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РОЗКРИТТЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Людські ресурси займають найважливіше місце у сфері успішного функціонування 

організації в умовах динамічного бізнес-середовища. Особливої уваги заслуговує дослідження 

проблематики адаптації новоприйнятих працівників. Адже вони ще не мають достатнього 

досвіду щодо виконання функціональних обов’язків, їм складніше взаємодіяти у новому 

соціальному (корпоративному) середовищі.  
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Випускники ВНЗ є особливою соціальною групою на ринку праці: з одного боку, вони є 

мають значний запас знань і умінь, з іншого - не мають необхідного професійного досвіду. У 

зв'язку з цим вони розглядаються одночасно як найважливіша частина трудових ресурсів, а 

також як вразлива соціальна група, яка досить часто стикається з проблемами адаптації на 

підприємствах. Метою даної роботи є аналіз проблем адаптації, а також інформаційних 

технологій, які стануть у нагоді випускникам ДВНЗ – майбутнім працівникам. 

У молодого покоління працівників виникають певні бар’єри на шляху до розкриття свого 

потенціалу та створенні успішної кар’єри на підприємстві, а саме: 

– конфлікти з іншими співробітниками; 

– стилем керівництва, який його не задовольняє; 

– фальшиві розуміння про діяльність фірми; 

– втрата «ілюзій» з приводу підприємства; 

– нерозуміння працівником вимог, які йому висуваються; 

– складні умови праці на новому місці; 

– розбіжність між очікуваною і фактичною оплатою праці[1, С. 285]. 

Першим кроком до аналізу адаптації є детермінація цього поняття.  
Термін «адаптація» був запозичений з латинської мови й перекладається, як 

пристосування [2, С. 98]. Адаптація передбачає активну позицію особистості, усвідомлення 

свого соціального статусу і пов’язаної з ним рольової поведінки як форми реалізації 

індивідуальних можливостей особистості в процесі вирішення загальних завдань[3, С. 603]. 

Адаптація персоналу – це процес взаємного пристосування працівника і внутрішнього 

середовища підприємства, який ґрунтується на поступовій спрацьованості співробітника до 

нових професійних, соціальних та організаційних умов праці [4,С. 227].  

Адаптація є складним етапом у житті новачка, незалежно від рівня його знань, навичок 

чи моральних принципів. Щоб процес «приживання» пройшов легко та комфортно, у компанії 

має бути розроблена чітка програма адаптації персоналу. Її місія полягає у швидкому та 

ефективному впровадженні новачка на посаду. Грамотно розроблена система дозволяє 

знизити плинність кадрів, сформулювати перед співробітником його завдання та цілі, а також 

скоротити природне «приживання» працівника в колективі з 10-12 до 5-6 місяців. 

У разі успішної адаптації новий співробітник швидко вливається в роботу і довго 

приносить користь компанії. У разі невдачі в онбордингу, близько 50% співробітників 

змінюють місце роботи протягом півроку з дня найму. Залишати цей процес на самоплив дуже 

ризиковано. 

У сучасних підприємствах адаптація нових співробітників повинна розглядатися не як 

примха керівництва або система поблажок для новачків. Впровадження програми вигідно як 

співробітникам, і компанії, оскільки у досягненні загальних цілей обидві сторони отримують 

максимально ефективний результат. 

Грамотно розроблена система адаптації допомагає компанії: 

- зменшити плинність кадрів на 30-40%; 

- отримати кваліфікованого працівника; 

- сформувати дружний, згуртований персонал; 

- створити механізм оцінки управлінських та професійних компетенцій працівників; 

- виявити проблеми у існуючій програмі підбору кадрів; 

- розвинути управлінські якості наставників та керівників 

Розглянемо існуючі види адаптації працівників у вигляді таблиці 1, щоб глибше 

проаналізувати феномен адаптації. 
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Таблиця 1- Класифікації видів адаптації персоналу 
Вид адаптації Характеристика 

Організаційна адаптація Це процес спрямований на засвоєння працівником норм і правил, у тому числі 

«неписаних», за якими живе організація, ознайомлення з історією фірми, 

структурою організації, корпоративною культурою, правилами внутрішнього 

розпорядку. 

Соціально-психологічна 

 адаптація 

Це процес входження в колектив, прийняття встановлених норм взаємин – 

завдання цього етапу адаптації.  

Професійна адаптація Це процес опанування новим співробітником системою професійних знань і 

навичок та ефективне їх застосування на практиці, а також формування деяких 

професійно необхідних якостей особистості. 

Джерело : складено  на основі [5, С. 159 ] 

 

Процес етапів адаптації новачків на підприємстві умовно може проходити у такій 

послідовності, рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес етапів адаптації нових співробітників на підприємстві» 

Джерело: складено на основі [3, С.606]. 

 

 

Одним із аспектів покращення онбордингу до динамічного бізнес-середовища та 

розкриття потенціалу нового покоління працівників є цифрові інструменти, які доцільно 

проаналізувати в табл. 2.  

 

Таблиця 2- Сучасні технології адаптації персоналу 

 
Технологія Характеристика 

Чат-боти В перший день важливо ознайомити новачка з відділом, командою та 

організаційною структурою компанії, надіслати чек-лист і нагадування про те, які задачі 

варто виконати. Доцільно також розмістити історію компанії. Естонська IT-компанія 

OSA Hybrid Platform для онбордингу використовує бот на базі Slack. Особливість якої 

полягає в функції random coffee, де новачку пропонується запросити на обід одного із 

колег у випадковому порядку, що в свою чергу сприяє соціально-психологічний 

адаптації. 

 

 

 

 

 

Оцінка рівня підготовленості новачка 

Орієнтування в організації 

Активна дія новачків та їх підтримка 

Стабільна робота новачка 
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Продовження табл.2 

Технологія Характеристика 

Гейміфікація Процес адаптації, як і процес підбору перосналу, можна проводити в формі гри, що часто 

практикується ІТ-компаніями. IT-холдинге TalentTech – завдання ознайомитися з job-

оффером, зустріч з керівництвом, знайомство з функціоналом обов’язків та відділом 

розподілено за різними рівнями складності. З проходженням рівнів стежить наставник, 

який відслідковує кількість новачків, що почали процес адаптації, кількість працівників 

та їх результативність. Даний додаток дозволяє вдвічі зменшити відтік персоналу в 

період адаптації. А ігрові елементи підвищують залученість нового працівника в 

діяльності компанії. 

Welcome-bonus та 

welcome-box, 

ввідні курси. 

Ще до початку роботи, щоб залучити кандидата в команду йому пропонують sign-on 

бонус в грошовому еквіваленті. У TechMagic розмір бонусу залежить від професійного 

рівня спеціаліста. Welcome-box може містити брендовану продукції компанії: блокнот, 

ручка, чашка, канцелярія, чек-листи, корпоративний одяг. 

Ввідні курси – їх ціль ознайомити працівника з корпоративними внутрішніми 

платформами навчання, які варто проводити у форматі TED лекцій. 

Віртуальна і 

доповнена 

реальність 

AR- та VR-технології залучають в тому випадку, коли необхідно опрацювати на 

практиці конкретні технологічні процеси чи комунікацію з клієнтом. Наприклад, 

Wikiworks – сервіс для адаптації, мотивації та навчання співробітників 

Джерело: складено на основі [6, С. 228-229]. 

 

Таким чином, процес адаптації випускників ДВНЗ складний, але він допомагає стати 

частиною колективу й команди організації, набути нових професійних навичок для 

підвищення якості результатів, тобто іншими словами розкрити свій трудовий потенціал. У 

динамічному бізнес середовищі набувають актуальності інформаційні технології (додатки та 

програми) адаптації працівника, які допомагають новому поколінню працівників економити 

час, пристосуватися до нового соціального середовища (нового колективу). 
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необхідно здійснити ряд заходів, спрямований на стрімкий розвиток сільського господарства, 

підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції. Пріоритетним завданням аграрної 

економічної політики має бути структурна перебудова галузі, створення умов для кооперації 

та інтеграції товаровиробників у межах АПК, підвищення ефективності виробництва аграрних 

формувань з метою здобуття вагомих конкурентних переваг як на внутрішньому так і 

зовнішньому ринках. 

Без формування ефективної системи управління сільським господарством, зміцнення 

матеріально-технічної бази АПК, удосконалення системи стандартизації аграрної продукції, 

прийняття законів які сприяють збільшенню залучення інвестиційних ресурсів в розвиток 

сільськогосподарського сектору економіки неможливо здобути глобальних конкурентних 

переваг. Як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках. Також на підвищення рівня 

конкурентоспроможності аграрного виробництва впливають обсяги і якість продукції, ціна, 

каналу збуту, розвиток ринкової інфраструктури, кадровий потенціал, привабливість 

сільських територій для інвесторів та ін. чинники, серед яких важливе місце займають такі як 

технологічні, організаційні, управлінські, інноваційні, інформаційні, кон’юктурні тощо. 

Конкурентоспроможність аграрної продукції визначається сукупністю її споживчих та 

вартісних характеристик, які забезпечують успішну участь на ринку. Є багато формулювань 

терміну «конкурентоспроможність», що вказує на різні підходи щодо механізмів управління 

конкурентоспроможністю аграрних формувань. Ця економічна категорія не є сталою, 

визначається стосовно підприємств, галузей, регіонів, держав. Конкурентоспроможність 

аграрних підприємств на вітчизняному ринку характеризується суперництвом за економічні 

ресурси та залежить від переваг за рівнем витрат, ціни та прибутків, а також державної 

аграрної політики спрямованої на розподіл готової до споживання продукції яка відповідала б 

потребам суспільства. Втручання держави в розвиток аграрного ринку забезпечує сталість 

підвищення рівня споживання продуктів харчування населення незалежно від регіонів країни, 

сприяє ефективному перерозподілу ресурсів між галузями АПК, вирішує проблеми розвитку 

сільських територій та ін.. Здійснюючи адміністративне регулювання держава дотримується 

принципу адекватності – відповідності форм державного регулювання ринкових вимог та 

прагненням суспільства. 

Завдяки дотриманню цих принципів державна аграрна політика виконує завдання 

націлені на активізацію процесів розвитку сільських територій; збереження і відтворення 

природного ресурсного потенціалу; забезпечення засобами виробництва аграрників; 

формування ринкової системи у виробничому, логістичному, інформаційному, переробному 

та інших економічних секторах АПК. Разом з цим аграрна політика націлена на нарощування 

експортного потенціалу сільськогосподарського сектору економіки, удосконалення системи 

державного управління галуззю, залученню науковців до виконання загальнодержавних та 

регіональних програм розвитку аграрного виробництва, соціального захисту сільського 

населення, підтримку конкурентоспроможності підприємців-аграрників. Надзвичайно 

важливими механізмами державного регулювання є його втручання в систему ціноутворення, 

компенсація витрат на збереження та відновлення природних ресурсів розбудови соціальної 

інфраструктури; реконструкція зрошувальної системи в південних регіонах України, 

відновлення поголів’я тварин у сільському господарстві. Вплив держави на ціноутворення, 

оподаткування, кредитування, страхування в аграрному секторі виробництва позитивно діє на 

розвиток сільськогосподарського виробництва, створення умов для побудови нових форм 

взаємодії між товаровиробниками аграрної продукції, переробниками, збутовими 

структурами. Така взаємодія підприємств у рамках АПК стимулює інвестиційні потоки в 

розвиток сільського господарства, сприяє розвитку їх конкурентних позицій. Але відсутність 

активного кооперативного руху в аграрній і переробній галузях стає перепоною розвитку 

АПК. Неналежний інформаційний зв'язок між сільськогосподарськими і переробними 

підприємствами не сприяє укріпленню їх стратегічних позицій, завдає шкоди впровадженню 

інформаційних технологій та виходу на зовнішні ринки. Завоювання глобальних економічних 
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переваг на зовнішніх ринках можливі тільки за умов кооперації та інтеграції аграрних та інших 

підприємств в межах АПК. Кооперуючись підприємства створюють ефективне конкурентне 

середовище яке сприяє розвитку розширеного виробництва та стимулює інвестиційні процеси, 

створює умови для побудови сучасних збутових мереж які здатні дотримуватись міжнародних 

стандартів якості продукції та формувати великі їх партії, що сприяє розширенню сегменту 

збуту продукту на світових ринках. Таким чином, інтегруючись, виробничі, переробні та 

збутові структури здатні більш активно адаптовуватися до умов глобального економічного 

середовища. На наш погляд, ствердження деяких вчених на вирішальну роль, великих 

аграрних господарств в активізації зростання розвитку сільськогосподарської галузі не має 

практичного підтвердження [1]. 

Стратегічні дані вказують на те, що фермерські та особисті господарства більш 

раціонально використовують природний, виробничий та людський потенціал й отримують 2/3 

продукції, яку виробляє галузь. Тому реформування аграрного сектору економіки повинно 

бути спрямоване на об'єднання зусиль всіх виробничих формувань, створення потужних 

аграрно-промислових об'єднань, здатних конкурувати в глобальному економічному просторі. 

Стримують ці процеси такі чинники як недосконалість системи кредитування аграрних 

підприємств, нерозвиненість ринкової інфраструктури в сільській місцевості, незавершеність 

земельної реформи, низький рівень капіталізації аграрного бізнесу. Для завершення реформ в 

АПК необхідно інвестувати в його розвиток від 80 до 100 млрд. дол. [2]. Використання цих 

коштів дало б можливість більш активно розбудовувати ефективні підприємницькі структури, 

брати участь у принципово нових формах міжнародного економічного співробітництва, 

застосувати сучасні засоби виробництва та інноваційні технології. 

Створення інноваційних виробничих інтегрованих структур в АПК передбачає 

комплексі зміни в організаційно-економічній структурі аграрних формувань та якісних 

характеристик управлінського персоналу, здатних вирішити питання корпоративного 

використання виробничих, природних та трудових ресурсів. Рівень координації виробничих 

та маркетингових процесів застосування енергозберігаючих технологій, виробництво 

відносно дешевої і високоякісної продукції визначатимуть можливості підвищення 

продуктивності аграрного виробництва та спроможність пристосування товаровиробників до 

глобальних чинників. 

Також у державі повинно бути відновлене функціонування раніше створених вільних 

економічних зон та створюватись нові, вирішуватись питання розвитку соціальної сфери у 

сільській місцевості. 
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Ведення бізнесу в умовах глобалізації по-новому позиціонує питання забезпечення 

ефективності існування  підприємницьких структур, висуваючи на передній план не стільки 

ефективність діяльності, скільки ефективність функціонування в конкурентному середовищі.  
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Тільки на основі інформації про стан конкурентного середовища підприємство здатне 

оцінити свої конкурентні позиції і визначити перспективи щодо підвищення 

конкурентоспроможності діяльності. 

Це, у свою чергу, призводить до необхідності постійного відстеження конкурентної 

позиції підприємства в ринковому середовищі, що формує стратегію поведінки на ринку. 

Отже, оцінка конкурентної позиції підприємства є одним з найважливіших моментів, що 

визначає успішність його роботи. 

Питанням позиціонування підприємств в конкурентному середовищі присвячено безліч 

робіт зарубіжних та вітчизняних дослідників –  І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера,  Ж-Ж. 

Ламбена, А. Градова, Р. Фатхутдінова, Д. Богіні, В Шинкаренко, А Воронкової та ін. 

Конкурентна позиція підприємства – це певне його положення у ринковому сегменті 

завдяки більш ефективній реалізації обраної ним конкурентної стратегії стосовно аналогів. 

Бажанням кожного підприємства в сучасних умовах є забезпечення сталої конкурентної 

позиції. Стала конкурентна позиція – це можливість підтримувати досягнуту конкурентну 

позицію у конкурентному полі, забезпечувати стабільний рівень розвитку та ефективно 

адаптуватися до змін факторів зовнішнього середовища [1]. 

У деяких авторів поняття «конкурентної позиції» визначається як щось уже досягнуте, 

те, що підприємство вже має на ринку чи галузі. Попри це, поняття «конкурентної позиції» є 

дуже важливим з погляду аналізу конкуренції, оскільки воно відображає конкурентні 

відносини, результат конкурентної боротьби та є підставою для існування того чи іншого 

підприємства у конкурентному середовищі [2,  с. 8]. 

Стійке положення підприємства на конкурентному ринку є необхідною умовою 

збереження конкурентних переваг.  

Так, М. Портер, який є автором теорії конкурентних переваг, трактує ці переваги як 

сукупність факторів, що визначають успіх або неуспіх підприємства в конкуренції, 

продуктивність використання ресурсів, а також як результат виявлення та використання 

унікальних, відмінних від конкурентів, способів конкуренції, які можуть зберігатися деякий 

час [3, с.55]. 

Конкурентні переваги створюються унікальними матеріальними та нематеріальними 

активами, котрими володіє підприємство, тими стратегічно важливими для даного бізнесу 

сферами діяльності, котрі дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі. Основою 

конкурентних переваг, таким чином, є унікальні активи підприємства чи особлива 

компетентність в сферах діяльності, важливих для даного бізнесу [4, с.55]. 

Наявність конкурентних переваг у підприємства – це реалізовані можливості 

підприємства, які визначаються його потенціалом. Конкурентний потенціал підприємства 

визначається сукупністю параметрів, що характеризують можливість і здатність суб’єкта 

ефективно функціонувати у ринковому середовищі. Таким чином рівень достатності 

конкурентного потенціалу визначає  умови розвитку конкурентних переваг. 

Передумовою підвищення конкурентоспроможності підприємства є таке поняття як 

«конкурентний статус», який надає сигнал до дій, що і як робити для підвищення 

конкурентоспроможності.  

На думку О. М. Скібіцького, конкурентний статус – це позиція фірми в конкуренції, 

індикатор, вимірювач стану фірми на ринку. Конкурентний статус фірми характеризує 

передумови досягнення фірмою того чи іншого рівня конкурентної переваги [5, c.99].  

Це поняття охоплює не тільки позицію підприємства на ринку (в галузі), але й ступінь 

володіння ним визначених порівняльних переваг. Конкурентний статус визначається 

конкурентною позицією підприємства і є передумовою досягнення певного рівня 

конкурентних переваг. 

На основі вищевикладеного процес забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства можна представити у вигляді логічної схеми. (рис. 1)  
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Рис. 1. Загальна схема забезпечення конкурентоспроможності підприємства  

Джерело: [2, c.15] 

 

Отже взаємозв’язок і взаємозалежність таких понять як конкурентна перевага, 

конкурентний статус, конкурентна позиція і конкурентний потенціал надають розуміння того, 

яким чином забезпечується конкурентоспроможність підприємства у конкурентному 

середовищі.  

Аналіз конкурентних позицій підприємства необхідно проводити для: [6, c.37] 

- розробки заходів по покращенню конкурентоспроможності;  

- вибору підприємством партнера для організації спільного випуску продукції;  

- залучення коштів інвестора в перспективне виробництво;  

- складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту.  

Мета аналізу конкурентних позицій підприємства – визначити положення підприємства 

на галузевому ринку, виявити позитивні i негативні фактори, які можуть вплинути на 

формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі. 

Домінуючою вважається конкурентна позиція, що забезпечує можливість впливу на 

ринок в цілому, де підприємство займає більшу частину. Сильна позиція підприємств в 

сучасних умовах полягає в можливості диктувати свої умови ринку і впливати на конкурентне 

середовище. Сприятлива конкурентна позиція створює передумови для підприємств в 

отриманні вигідних умов реалізації власної продукції. Надійною можна вважати позицію 

підприємств в сучасних умовах, забезпечену фінансовими ресурсами і стійкою зміною до 

кон'юнктури ринку. Слабка позиція підприємств в конкуренції - звичайно невелика частка 

ринку, що має до того ж тенденцію до скорочення, підприємство не має ні 

конкурентоспроможної продукції, ні надійного способу реалізації  [1]. 

Найважливішим чинником, з позиції якого визначаються та оцінюються конкурентні 

позиції підприємства, є конкурентоспроможність виробленої їм продукції. 

Загалом конкурентоспроможність продукції – це похідна від двох складових: 

затребуваність на ринку і вартість її виготовлення. На основі цих параметрів підприємство 

може побудувати власну конкурентну стратегію: успіх при невеликій частці ринку вимагає 

концентрації на конкретній цільовій аудиторії, висока частка ринку змушує підприємство 

прагнути до переваг по витратах. 
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При вивченні конкурентоспроможності продукції необхідно враховувати, що підходи до 

визначення рівня для різних видів продукції можуть істотно відрізнятися. Так, для 

високотехнологічної продукції на перше місце виходить не ціна або відмінна характеристика 

товару, що робить його унікальним, а параметр якості, який закладається ще на стадії 

підготовки виробництва та оцінюється з погляду безпеки, надійності, ступеня задоволення 

потреб. 

Другий чинник, без якого неможливо визначити конкурентні позиції підприємства, – це 

стан ринку і становище конкурентів. Цей чинник ширше, ніж конкурентоспроможність 

продукції, оскільки орієнтований на зовнішнє середовище підприємства. 

Для будь-якого підприємства життєво важливо розуміти свою позицію щодо інших 

гравців ринку. Для порівняння найчастіше обираються максимально близькі конкуренти (за 

асортиментом, часткою ринку, виробничими потужностями, стратегічною поведінкою) або 

лідери ринку. У рамках цього підходу активно використовується бенчмаркінг як 

систематичний, безперервний пошук та вивчення передового досвіду конкурентів та гравців 

суміжних галузей, постійне порівняння бажаних результатів та змін бізнесу з розробленою 

еталонною моделлю. 

Управління рівнем власної конкурентоспроможності для підприємства не завершується 

вирішенням питання щодо виробництва конкурентоспроможної продукції та оцінкою 

становища на ринку щодо конкурентів. Необхідним є пошук довгострокових джерел для 

збереження або зміцнення конкурентних позицій підприємства в умовах постійно мінливого 

зовнішнього середовища. Дані джерела можна розподілити за рівнями: 

1-й рівень – частка ринку, конкурентні позиції; 

2-й рівень – сукупність виробничого, збутового та інноваційного потенціалів 

підприємства; 

3-й рівень – стратегія конкурентної боротьби задля збереження конкурентних позицій; 

4-й рівень – потенціал топ-менеджменту для управління 1–3-м рівнями чинників; 

5-й рівень – результати діяльності підприємства. 

Чинники формуються за ієрархічною послідовністю, де п’ятий рівень є найвищим і 

впливає на всі нижчі рівні. 

Таким чином конкурентні позиції підприємства мають визначатися з урахуванням 

впливу певного набору чинників. Тільки в такому випадку конкурентна позиція підприємства 

буде відображати ступінь реалізації  його зусиль щодо ефективного використання 

конкурентних переваг. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Однією з основних проблем сучасного підприємства є пошук дієвих інструментів 

забезпечення його розвитку та адаптації до нових реалій ведення бізнесу. Швидка 

трансформація ринкових умов діяльності вимагає від суб’єктів господарювання наявності 

гнучкої системи управління. За цих обставин особливої актуальності набуває розробка дієвого 

інструментарію управління різноманітними перетвореннями на рівні підприємства з метою 

нарощення його конкурентних переваг. 

Зміни в діяльності суб’єкта господарювання зумовлені його реакцією на 

трансформаційні процеси, що відбуваються у внутрішньому й зовнішньому середовищі, та є 

одним із визначальних чинників його успіху на ринку.  

У наукових працях українських та закордонних теоретиків й практиків, присвячених 

проблемам адаптивного управління, зустрічається багато понять, які так чи інакше пов’язані 

зі змінами у діяльності суб’єктів господарювання, зокрема «розвиток», «перетворення», 

«реорганізація», «трансформація», «реструктуризація», «адаптація», «удосконалення» тощо. 

Усі вони тою чи іншою мірою характеризують процес пристосування до вимог внутрішнього 

та зовнішнього середовища.  

Узагальнивши авторські підходи до визначення сутності поняття «зміни», на нашу 

думку, його необхідно трактувати як сукупність різноманітних перетворень, які безупинно 

відбуваються у діяльності суб’єкта господарювання під впливом чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища, і призводять до переходу об’єкту управління на якісно новий 

рівень. 

Загалом зміни у діяльності підприємства орієнтовані на оптимізацію його потенціалу, 

використання новітніх технологій у виробництві, покращення умов праці, вдосконалення 

організаційної структури тощо. Як правило, вони проводяться у двох формах: адаптації 

(передбачає впровадження незначних нововведень, які дозволяють пристосуватись до нових 

реалій господарювання та максимально використати наявні ресурси для недопущення 

сповільнення темпів організаційного розвитку) та радикальних перетворень (передбачають 

проведення більш глибоких змін у внутрішньому середовищі підприємства у відповідь на 

зміни у його зовнішньому оточенні, результати їхньої реалізації мають прояв у середньо- або 

довгостроковій перспективі). 

Попри велику різноманітність змін, всі вони тією чи іншою мірою передбачають:  

- об’єднання (завдань, клієнтів); 

- спрощення (форм документів та процедур; взаємодії, технологій; процесів); 

- автоматизування (трудомісткої роботи, аналізу даних тощо); 

- виключення (надлишків, дефектів та помилок, дублювання робіт тощо); 

- контролювання (товарно-матеріальних цінностей, портфелю замовлень, рівня 

плинності кадрів тощо).  

Загалом управління змінами є інтегрованим процесом діяльності підприємства (що має 

відповідати принципам його розвитку, етапу життєвого циклу), який завдяки синергійному 

ефекту всіх його елементів, повинен вчасно обумовлювати зміни економічного та 

організаційного станів суб’єкта господарювання [1, с. 85]. Його метою є контроль за 

перетвореннями з одночасним збереженням цілісності та якості послуг, що надаються у 

виробничому середовищі.  
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У сучасному менеджменті методологія ситуаційного підходу до управління змінами 

розглядається як процес, що складається з таких елементів:  

- знання керівництвом підприємства усіх особливостей процесу управління, 

поведінкових особливостей окремих працівників та їх груп, системного аналізу, кількісних 

методів прийняття управлінських рішень;  

- уміння керівництва діяти адаптивно, враховуючи позитивні та негативні наслідки 

використання певної концепції управління; 

- визначення керівництвом найбільш вагомих чинників у конкретній ситуації, а також як 

зміна одного з них вплине на інших; 

- вибір найбільш дієвих управлінських інструментів, використання яких забезпечить 

швидке досягнення цілей в конкретній ситуації.  

Аналізуючи вищезазначене можна зробити висновок, що управління змінами – це 

процес, переходу суб’єкта господарювання з одного стану в інший, що передбачає набуття 

окремими його підсистемами або елементами нових кількісних та / або якісних характеристик, 

й сприяє досягненню поставлених цілей розвитку. 

На практиці ж управління змінами має циклічний характер, оскільки проведення 

перетворень не є одноразовим актом, а постійною необхідністю, що дозволяє розглядати цей 

процес як постійно повторювальний, який дуже важливо не припиняти до досягнення бажаних 

результатів.  

На нашу думку, основною управління змінами має бути чітке розуміння ситуації, в якій 

знаходиться підприємство в поточний момент часу, бажаного майбутнього стану, а також 

послідовності проведення необхідних перетворень.  

При плануванні та впровадженні змін необхідно зважати на такі суттєві моменти: 

- зміни у діяльності підприємства, на противагу змінам у техніці й технології, не мають 

достатньої чіткості й не гарантують бажаний результат; 

- зміни, як правило, вимагають зміни поведінки людей, їхніх звичок, існуючих стосунків 

між працівниками, що зі свого боку призводить до виникнення у них всебічної підтримки або 

опору. 

Загалом для процесу управління змінами в діяльності підприємства притаманні наступні 

особливості:  

- значні витрати часу на підготовку, безпосереднє впровадження й проведення контролю 

після запровадження змін; 

- необхідність вибору з кількох альтернатив, від якого залежать перспективи розвитку 

підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі; 

- системний характер, зазвичай зміни в одній з підсистем підприємства обумовлюють 

зміни в інших підсистемах; 

- високий рівень невизначеності, не завжди можна точно передбачити наслідки 

впровадження тих чи інших змін; 

- пов’язаний з людським фактором, оскільки зачіпає інтереси багатьох працівників [2]. 

Вивчення особливостей управління змінами в діяльності підприємства дозволило 

висновувати, що впроваджувати зміни доцільно лише тоді, коли чітко визначено цілі, а також 

розроблено програму дій. Загалом при виникненні ідеї про необхідність впровадження змін у 

діяльність підприємства першочерговим завданням є оцінка його готовності до них, що 

передбачає наявність чітко сформованої позиції щодо всебічної мобілізації його потенціалу 

для забезпечення ефективних перетворень; налаштованість всіх підсистем на створення 

сприятливих умов для планування, впровадження або закріплення їхніх результатів. 

У сучасних умовах трансформації бізнес-середовища функціонування вітчизняних 

підприємств визначальною передумовою їх виживання та успіху на ринку є вміння вчасно 

змінюватись та пристосовуватись до нових умов господарювання. Використання сучасних 

інструментів управління змінами дозволяє підвищити не лише адаптивність суб’єкта 
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господарювання до чинників зовнішнього середовища, але й ефективність його 

функціонування. 

 
1. Гарафонова О. І. Управління змінами: теорія, методологія та практика : монографія. Київ : КНУДТ, 2014. 314 с. 

2. Савченко Г. О., Дорошук Г. А., Ранченко А. Г. Функції управління змінами. Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту: матеріали ІV Міжнар. інтернет-конф., (м. Одеса, 21-22 травня 2015 р.).Одеса: ОНПУ, 2015. С. 12-14.  
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІДХОДНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ   
 

В Україні на більшості виробничих підприємств прослідковується ситуація 

нераціонального використання ресурсів, що призводить, як до накопичення відходів так і до 

неефективного використання потенціалу підприємства та ресурсів. Тому надзвичайно 

актуально постало питання запровадження, або збільшення кількості впроваджених 

безвідходних технологій на вітчизняних підприємства. Щоб процес впровадження 

безвідходних технологій був швидкий та ефективний, потрібно розробити алгоритм та  

методику реалізації даного процесу. Зокрема, якщо потрібно продіагностувати готовності і 

можливості підприємства впроваджувати безвідходні технології, то варто, наприклад, 

скористатись розробленою методикою вчених [1], яка включає такий алгоритм дій: 

Етап 1. Аналіз існуючих технологій, які застосовуються на підприємстві.  

Етап 2. Порівняння існуючих технологій з передовими технологіями світового рівня.  

Етап 3. Виділення «критичних точок» у технологіях, які застосовуються; 

Етап 4. Оцінка можливостей підприємства щодо впровадження більш сучасних 

безвідходних або маловідходних технологій.  

Етап 5. Пошук джерел фінансування впровадження більш сучасних безвідходних або 

маловідходних технологій.  

Етап 6. Укладання договорів або розробка документації на впровадження маловідходних 

технологій на підприємстві.  

Етап 7. Організаційна робота та контроль виконання. 

Для більш детальної діагностики розвитку вже існуючих безвідходних технологій на 

підприємстві, варто застосовувати наступний алгоритм [2]: 

1. Розробка системи одиничних (множинних індикаторів) показників за 

функціональними складовими процесу розвитку безвідходних технологій; 

2. Розрахунок, за функціональними складовими, одиничних показників розвитку 

безвідходних технологій на підприємстві. 

3. Зведення до єдиних меж вимірювання значень одиничних показників (нормалізація 

індикаторів). 

4. Розрахунок, за функціональними складовими, групових показників розвитку 

безвідходних технологій на підприємстві. 

5. Розрахунок інтегрального показника розвитку безвідходних технологій. 

6. За допомогою моделі прогнозування, визначення перспективних тенденцій зміни 

інтегрального показника розвитку безвідходних технологій. 

Підтримуємо думку дослідників [2], що  процес розробки безвідходних технологічних 

схем залежить від правильної взаємодії п'яти виробничих блоків:  

1) обраного технологічного процесу видобутку сировини; 

2) обраного процесу попередньої підготовки сировини до виробництва;  
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3) обраного основного технологічного процесу переробки сировини та вироблення 

продукції,  

4) обраного процесу кінцевої обробки та випуску кінцевого продукту виробництва; 

5) обраного процесу переробки та утилізації вторинних матеріальних ресурсів та 

промислових відходів, які утворилися у процесі виробництва продукції. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ З УРАХУВАННЯМ ESG- 

ЧИННИКІВ 

 

Не зважаючи на негативні екстерналії, які зумовлені пандемією COVID-19 та війною 

Росії проти України, в світі продовжує зростати тиск на компанії щодо врахування 

екологічних, соціальних та управлінських аспектів (ESG) задля досягненні Цілей сталого 

розвитку. Причинами є суттєве зростання як кліматичних ризиків, так і ризиків соціальних, 

через підвищення нестабільності у переважній більшості регіонів світу, пов’язаних із загрозою 

голоду, бідністю та посиленням нерівності. І якщо зазначені ризики зачіпають переважно 

країни з низьким рівнем економічного розвитку, однак розвинуті країни більш відповідально 

поставилися до загроз глобальному розвитку та виживанню людства і починаючи з 2015 року 

активно розробляють стратегії сталого розвитку та інкорпорують чинники ESG-чинники.  

На сьогодні у бізнес-середовищі вже сформована думка, що інкорпорування ESG-

чинників у бізнес-моделі створює додану вартість для акціонерів та покращує репутацію. У 

нещодавньому дослідженні консалтингової компанії McKinsey щодо оцінки програм 

інкорпорації ESG-чинників у стратегію та бізнес-модель компаній з’ясовано, що більшість 

керівників великих компаній та інвестиційних професіоналів (57%) погоджуються з 

судженням, що програми ESG створюють цінність для акціонерів. Зокрема, вони 

стверджують, що інтеграція екологічних, соціальних та управлінських чинників створює 

додану вартість для акціонерів переважно у довгостроковому періоді, ніж на 

короткостроковому горизонті. Респонденти очікують, що програми ESG приведуть до 

збільшення вартості акціонерів скоріше через п’ять років, ніж через рік. Вони також вказують, 

що готові були б заплатити приблизно 10% середньої премії за придбання компанії з 

позитивним досвідом щодо інкорпорації ESG-чинників порівняно з компанією з негативним 

досвідом. 25% респондентів стверджують, що готові були б платити премію від 20% до 50%, 

а 7% респондентів вказали, що вони сплатять премію понад 50%. Навіть ті, хто каже, що 

програми ESG не підвищують акціонерну вартість, готові платити на 10 відсотків більше за 

компанію з позитивним результатом, тоді як медіана величина премії серед тих, хто каже 

запроваджені програми ESG підвищують цінність для акціонерів, складає 15% [1]. 

Аналіз фахових публікацій дозволив встановити, що на горизонтів 10 років (2009-2019 

роки) суттєво підвищився відсоток керівників компаній та інвестиційних професіоналів, які 

вважають, що реалізація компаніями ESG-програм веде до створення вартості (рис.1). 
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Рис.1. Відсоток респондентів, які вважають, що ESG-програми створюють акціонерну 

вартість [1] 

 

Слід зазначити, що суттєво зріс відсоток тих керівників, які вважають, що реалізація 

екологічних програм позитивно впливає на репутацію компанії та веде до створення вартості, 

і відсоток впевненості зріс до 100%. Крім того, керівники компаній позитивно оцінюють і 

реалізацію соціальних програм, націлених як на внутрішніх стейкхолдерів, так і на місцеву 

громаду. Керівники та професіонали з інвестицій вказують на те, що вони зазвичай беруть до 

уваги питання ESG під час прийняття стратегічних та операційних рішень. 

Дослідження показують, що більш широке розуміння впливу діяльності компанії на 

довкілля та місцеві спільноти у місцях розташування бізнесів підвищує інклюзивність процесу 

створення вартості. Це означає, що менеджмент компаній повинен брати до уваги не тільки 

необхідність створення вартості для акціонерів, але й для всіх стейкхолдерів – зовнішніх та 

внутрішніх [2, 3].  

Діяльність компаній та урядів кран щодо досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР-2030) 

передбачає здійснення відповідних інвестицій в межах розроблених стратегій, успішна 

реалізація яких має привести до зміцнення економіки, підвищення якості і рівня життя людей 

та поліпшення екології. Саме тому бізнеси та уряди у своїх планах передбачають виділяти все 

більше ресурсів на реалізацію ESG-програм. 

За оцінками експертів понад 90% рейтингу S&P 500 зараз публікують звіти про сталий 

розвиток (нефінансові звіти) у тій чи іншій формі, як і приблизно 70% компаній рейтингу 

Russell 1000. У ряді юрисдикцій звітність про елементи ESG або є обов’язковою, або активно 

розглядається [3]. У Сполучених Штатах Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розглядає нові 

правила, які вимагатимуть більш детального розкриття інформації про кліматичні ризики та 

викиди парникових газів. Додаткові правила SEC щодо інших аспектів ESG також очікують 

на розгляд [2, 3]. За межами США Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 

завершили свою консолідацію з Value Reporting Foundation у серпні 2022 року, формально 

закріпивши нову Міжнародну раду зі стандартів сталого розвитку (ISSB). Крім того, 

Європейський Союз попросив Європейську консультативну групу з фінансової звітності 

запропонувати стандарти звітності для своєї Директиви щодо нефінансової звітності з огляду 

на суттєвість як на рівні інвесторів, так і на рівні громадянського суспільства [2, 3]. 

Аналіз показує, що зацікавленість у інвестиціях у сталий розвиток зростає з року в рік,  

про що свідчать обсяги інвестицій у інвестиційні фонди, які інвестують у програми сталого 

розвитку та у компанії з відповідними програмами. Зокрема такі інвестиції зросли з 5 млрд. 

дол. США у 2018 році до понад 50 млрд. дол. у 2020 році, а потім майже до 70 млрд. дол. у 
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2021 році; та, нарешті, до 87 млрд. дол. у першому кварталі 2022 року. У середині 2022 року 

глобальні активи сталого розвитку становлять близько 2,5 трлн. дол. [4]. Основна частина 

зростання інвестицій була зумовлена екологічним компонентом ESG та реакцією на зміну 

клімату. 

Проведений аналіз фахових публікацій виявив, що експерти сходяться на думці щодо 

необхідності подальшої стандартизації даних щодо ESG-чинників та їх інтегрованості з 

фінансовими показниками, введення таксономії, уніфікації та консолідації систем звітності зі 

сталого розвитку, удосконалення метрик та підтвердження успішних кейсів щодо створення 

вартості. 

 
1. The ESG premium: New perspectives on value and performance URL: 

https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-esg-premium-new-perspectives-on-value-and-performance 

2. How to make ESG real. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-to-make-esg-

real?stcr=0BBE8F0D630A4C96B99825D8CAF36E3E&cid=other-eml-alt-mip-

mck&hlkid=2a5c8f02377749559ac49dfd46331b10&hctky=13207454&hdpid=9af0d064-356f-40d3-9035-f81229271103 

3. Goedhart Marc, Koller Tim.  The value of value creation URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-

corporate-finance/our-insights/the-value-of-value-creation 

4. Global Sustainable Fund Flows: Q2 2022 in Review,” Morningstar Manager Research, July 28, 2022. 

URL:https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt4eb669caa7dc65b2/blt77ddb1651bd21f15/635c12de55e3125597604f2e/ 

 

 

 

Востряков І. О. 

студент 4 курсу, 1 групи, спеціальності «Економіка підприємства» 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна 

Вострякова В. Ю.  

к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Будь-яка діяльність підприємства спрямована, перш за все, на отримання певного 

результату – це може бути як результат у вигляді прибутку, так і результат внутрішніх 

процесів компанії, які впливають на ефективність. Хтось може вважати сукупну суму 

прибутку за певний період найважливішим результатом, але, насправді, подібні абсолютні 

показники ніяким чином не відображають дійсний рівень ефективності фінансової діяльності 

підприємства. Для детального та глибшого аналізу фахівці використовують відносні 

показники, різноманітні коефіцієнти тощо.  

Ефективність характеризує величину ефекту, що припадає на одиницю здійснених 

витрат. Різноманітність форм прояву ефекту та витрат викликає потребу існування великої 

кількості показників, що використовуються для оцінки ефективності. Різні показники будуть 

характеризувати ефективність використання окремих ресурсів та окремих видів витрат. Для 

прикладу, використовують показники фондовіддачі, фондомісткості, трудомісткості, 

продуктивності, рентабельності тощо.  

Вище зазначений показник рентабельності є одним з найбільш використовуваних та 

узагальнюючих. Рентабельність відображає ефективність діяльності підприємства через 

відношення суми прибутку до витрат. Передусім виокремлюють рентабельність інвестованих 

ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції. Рентабельність інвестованих ресурсів 

(капіталу) обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельність 

власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу. 

Даний показник має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і 

ресурси (витрати) використовують у розрахунках. Розрізняють два види: рентабельність, 

https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-esg-premium-new-perspectives-on-value-and-performance
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-to-make-esg-real?stcr=0BBE8F0D630A4C96B99825D8CAF36E3E&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=2a5c8f02377749559ac49dfd46331b10&hctky=13207454&hdpid=9af0d064-356f-40d3-9035-f81229271103
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-to-make-esg-real?stcr=0BBE8F0D630A4C96B99825D8CAF36E3E&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=2a5c8f02377749559ac49dfd46331b10&hctky=13207454&hdpid=9af0d064-356f-40d3-9035-f81229271103
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-to-make-esg-real?stcr=0BBE8F0D630A4C96B99825D8CAF36E3E&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=2a5c8f02377749559ac49dfd46331b10&hctky=13207454&hdpid=9af0d064-356f-40d3-9035-f81229271103
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-value-of-value-creation
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-value-of-value-creation
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розрахована на основі прибутку до оподаткування, і рентабельність, розрахована на основі 

чистого прибутку. 

У багатьох державах з розвинутою ринковою економікою (зокрема на вітчизняних 

підприємствах також) застосовують три основні відносні показника, які можна або 

уточнювати додатковими коефіцієнтами та показниками, або продовжити роботу лише з 

ними: 

 Рентабельність інвестицій – це є показник ефективності капіталу та активів 

підприємства та визначається відношенням загальної суми прибутку до інвестованого 

капіталу підприємства або суми активів.  

 Коефіцієнт прибутковості обороту – відображає рівень контрольованості 

підприємством його витрат. Розраховується як відношення  суми прибутку до обсягу доходів.  

 Оборотність капіталу – його ще називають коефіцієнтом оборотності капіталу та він 

являє собою співвідношення річного обсягу доходів від реалізації до капіталу підприємства 

або суми активів.  

Існує декілька систем показників, які відображають ефективність різних аспектів 

фінансової діяльності підприємства, зокрема:  

 Система показників рентабельності капіталу і активів (коефіцієнт рентабельності 

капіталу; коеф. рентабельності власного капіталу; коеф. прибутковості інвестицій тощо); 

 Система показників оборотності активів і капіталу (коеф. оборотності сукупних 

активів; коеф. оборотності оборотних активів; коеф. оборотності запасів; коеф. оборотності 

дебіторської заборгованості; коеф. оборотності власного капіталу; фондовіддача тощо); 

 Система показників прибутковості оборотів (коеф. рентабельності оборотів з реалізації 

продукції; коеф. рентабельності операційної діяльності; коеф. рентабельності виробництва 

тощо). [1-2] 

При аналізі та оцінюванні ефективності діяльності підприємства визначають основні 

напрями аналітичної роботи в компанії: 

1. Формування загальної мети щодо проведення аналізу та оцінки, визначення 

методології та методів для його проведення. 

2. Створення та групування системи показників, коефіцієнтів для оцінювання 

ефективності фінансової діяльності підприємства. 

3. Збір та обробка отриманої інформації для подальшого проведення 

багатофакторного аналізу ефективності (зазвичай, для аналізу потрібна фінансова звітність 

підприємства та інформація про витрати). 

4. Проведення оцінювання та аналізу отриманих результатів, підсумовування, 

пошук оптимальних рішень для вирішення виявлених впродовж аналізу проблем, підвищення 

ефективності фінансової діяльності підприємства. [3] 

До шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності можна віднести: 

 Покращення ліквідності, доходності та зменшення ризиків підприємства шляхом 

збалансованого управління ними. Це зумовить зменшення ризиків втрати платоспроможності 

та збільшить доходність підприємства. 

 Забезпечення постійного пошуку резервів зростання прибутку, які можуть втілюватися 

за рахунок збільшення обсягу продукції, зниження витрат в процесі виробництва та реалізації 

продукції, покращення системи оплати праці, впровадження НТП для підвищення 

продуктивності праці та покращення якості продукції. 

 Удосконалення стратегії збуту продукції, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства шляхом ініціювання створення нового виду продукції та підвищення її якості і 

ціни. 

 Вдосконалення системи управління капіталом підприємства, особливо його 

формування та використання. 
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 Поліпшення ефективності стратегії управління підприємством за рахунок визначення, 

обґрунтовування та реалізації довгострокових цілей організації. [4] 

Роблячи висновок, можна зрозуміти що оцінка ефективності фінансової діяльності 

підприємства є багатогранною та багатофакторною задачею, до якої слід підходити 

систематично та планово. Фахівці на підприємстві мають заздалегідь зібрати усю необхідну 

інформацію, скласти план та виконувати його відповідно до поставленої мети. Подальші 

результати слід якісно обґрунтувати та одразу запропонувати шляхи вирішення проблем, аби 

й надалі забезпечувати максимально можливу ефективність діяльності.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Сучасні ринкові умови господарювання характеризуються надзвичайно високою 

динамічністю економічного середовища, постійними змінами зовнішніх чинників, що 

визначають вектор діяльності підприємства, зміною конкурентних цін, коливанням курсів 

валют, інфляційним знеціненням засобів господарюючого суб'єкта, а також появою 

конкурентів, що надають продукцію чи послуги ідентичні або такі, яка перевершує за якістю. 

Виходячи із світової практики та досвіду, для виживання та отримання позитивних 

економічних результатів в таких умовах, підприємства використовують гнучке, адаптивне 

керування виробничою програмою та потужністю. Таким чином, фундаментом успіху 

підприємства є постановка правильних цілей і орієнтація діяльності на безпосереднє їх 

досягнення з мінімально можливими витратами, тобто результативний підхід до 

менеджменту. 

Забезпечення успіху, прибутковості економічного результату безпосередньо пов’язане з 

його виміром. Варто зазначити, що завдання аналізу успіху та прийняття коректив щодо його 

забезпечення є одночасно кінцем та початком циклу робіт, що забезпечують діяльність 

підприємства у ринкових умовах. Для цього управлінському персоналу необхідно об'єктивно 

аналізувати економічну результативність підприємства, своєчасно виявляти і усувати 

відхилення від поставлених цілей. 

Наразі в економічному просторі немає єдиного науково-обґрунтованого методичного 

підходу до аналізу економічної результативності, так само як відсутні єдині критерії 

оцінювання. На думку авторів [1], кожен із нині існуючих критеріїв оцінювання економічної 

результативності є складною, комплексною величиною, тому для аналізу необхідний 

методичний підхід, що забезпечуватиме оцінку кожного з критеріїв окремо та економічного 

результату загалом. 
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Розробка і подальше використання подібного підходу дозволятиме не тільки всебічно і 

об’єктивно оцінювати економічні результати підприємства, а й дозволить вносити оперативні 

зміни до існуючої стратегії підприємства. Спираючись на отримані дані за показниками, 

керівники матимуть змогу виявляти сильні та слабкі сторони у порівнянні із конкурентами, 

визначати ступінь впливу на економічні результати зовнішніми факторами, ідентифікувати 

наявні резерви для поліпшення діяльності, що в цілому надає можливість формувати 

пріоритетні шляхи розвитку компанії. 

У сучасному європейському економічному середовищі науковці та вчені розглядають у 

двох основних напрямках проблему оцінки діяльності підприємства, категорично 

заперечуючи при цьому доцільність реалізації підходу, що пропонуються опонентами. Для 

першого напрямку характерна точка зору, виходячи з якої для оцінки ефективності діяльності 

підприємства необхідна система показників, що дозволяє відобразити багатосторонність та 

специфіку функціонування конкретного суб’єкта господарювання. Друга основна думка 

полягає в інтегральності показника, тобто оцінка ефективності діяльності підприємства має 

здійснюватися на основі узагальнюючого показника. 

Необхідно акцентувати увагу на неоднорідності думок економістів та вчених, оскільки 

навіть для підходу із інтегральним показником використовуються різні підходи до розрахунку 

узагальнюючого показника. У своїй роботі Ю.Богатін вважає, що для оцінки економічної 

результативності підприємства необхідно використовувати один показник як найголовніший 

[2]. Однак актуальним питанням залишається вибір єдиного показника, оскільки перелік 

показників, пропонованих вченими як універсальний, досить широкий. Така різноманітність 

може говорити лише про складність і багатогранність діяльності підприємства. 

Інший напрям думок характеризується наступною ідеологією – узагальнюючий показник 

не може бути обраний з існуючих, а має бути отриманий шляхом інтегрування окремих 

показників. Витікаючою проблемою такого підходу є неможливість уніфікувати процедуру 

аналізу та подальшого оцінювання через неоднорідність галузей та умов функціонування. 

Однак неможливість застосування існуючих узагальнюючих показників для 

характеристики економічного результату підприємства не заперечує сутності підходу до 

вимірювання ефективності, що може бути прийнята за основу для оцінки результативності. 

Складну, комплексу величину можливо об'єктивно виміряти за допомогою системи 

показників, які згодом шляхом агрегування можуть бути зведені в один інтегральний, 

узагальнюючий [3]. 

Комплексна оцінка має синтезувати у собі інформацію, отриману результаті якісного і 

кількісного аналізу об'єкта, стан якого описується системою конкретних показників. 

Інтегральний показник у своєму абсолютному вираженні не дає жодної інформації. 

Інтегральний показник сам по собі не має економічної сутності, відбиває лише кількісне 

значення сукупності взаємозалежних критеріїв. Використання інтегрального показника не 

завжди відповідає вимогам комплексної оцінки, що є узагальнюючою кількісно-якісною 

характеристикою результатів діяльності підприємства. Тому інтегральний показник, 

поєднуючи у собі ряд приватних величин, виступає лише засобом отримання інформації для 

оцінки шляхом порівняння його значень на різних об'єктах або у різний час. 

В свою чергу, отримання інформації для аналізу можливе на основі методів узагальнення 

результатів порівняння показників, серед яких можна використовувати: метод динамічного 

порівняння, просторового порівняння, угруповання, відсоткового співвідношення, 

вирівнювання початкових точок, деталізації загальних результатів, матричний метод та деякі 

методи математичної статистики. 

Основою методу динамічного порівняння є співвідношення абсолютних значень 

показників у поточному році з його досягненнями у попередньому періоді, відхилень 

фактичних результатів від бази порівняння у звітному та попередньому роках. На основі цього 

методу формується оцінка, яка відображає зміни у рівні досліджуваних показників за той чи 

інший період часу та динаміку відхилень фактичних значень від базових. 
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Метод просторового порівняння полягає у порівнянні абсолютних значень показників, 

що відносяться до одного й того ж періоду часу, співвідношенням відхилень фактичних 

результатів із базовими. Метод угруповань полягає у виділенні серед сукупності 

досліджуваних підприємств однорідних груп за якимись загальним їм ознаками. Перелічені 

методи спрямовані на вивчення всієї сукупності показників і дозволяють дати характеристику 

результатів діяльності підприємства безпосередньо з виявленим відхиленням фактичних 

значень від базових. 

Використання методів математичної статистики поширюється на сукупність показників, 

пов'язаних між собою функціональною залежністю. Ці методи дозволяють побудувати 

модель, у якій відображено залежність одного показника від сукупності інших 

Оскільки економічна результативність є складною багатокритеріальною величиною, тому 

виникає необхідність у такому методі її оцінки, що враховує усі складові елементи, надаючи 

комплексний результат і дозволяє аналізувати зміни, що відбуваються у фінансово-

господарській діяльності підприємства. Наразі найбільш оптимальним методом є матричний, 

шо дозволяє отримати не лише комплексну характеристику стану підприємства та динаміки 

його розвитку, а також зміни у ході та результатах роботи, а також виявити резерви покращення 

діяльності. 

Таким чином, наразі для вирішення питання аналізу та оцінки економічної 

результативності підприємствами використовується матричний метод як найбільш 

охоплюючий, однак такий метод не є універсальним, що залишає простір до подальших 

досліджень.  
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ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року» від 30.09.2019 р. № 722/2019 [1], Україна підтримала проголошені резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 25.09.2015 р. № 70/1 [2] глобальні цілі сталого розвитку до        

2030 р. та визначила концепцію сталого розвитку головною стратегією економічного розвитку 

України до 2030 р. Суть цієї концепції полягає в переході від традиційної моделі економічного 

зростання підприємств до моделі збалансованого економічного розвитку з одночасним 

збереженням екології та вирішенням суспільних проблем.  

Згідно із даними звіту ООН про сталий розвиток в 2021 [3],  Україна у світовому 

рейтингу за індексом сталого розвитку посіла 36 місце серед 165 держав. Індекс сталого 

розвитку України у глобальній оцінці прогресу країн в досягненні цілей сталого розвитку (далі 

- ЦСР) становив 75,5. До основних ЦСР України, проблеми яких залишаються невирішеними, 

належать: ЦСР       № 16 «Мир, справедливість і міцні інститути», ЦСР № 15 «Життя на землі», 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_21_10
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ЦСР № 14 «Життя під водою», ЦСР № 2 «Подолання голоду, розвиток сільського 

господарства», ЦСР № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», ЦСР № 9 «Промисловість, 

інновації та інфраструктура» та інші. Наведена тенденція вказує, що темп досягнення ЦСР в 

Україні залишається низьким а наявність невирішених проблем потребує невідкладних 

заходів реагування, як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства. 

Важливе місце в сталому розвитку підприємства належить партнерським відносинам,  

які характеризують сторону договірних відносин, що сукупно дозволяє сторонам досягнути 

певного результату. Позитивний ефект партнерських відносин описано в ряді наукових 

досліджень [4, 5, 6]. Проте, в умовах невизначеності бізнес-середовища найбільшим джерелом 

небезпеки для сталого розвитку підприємства можуть виступати його партнери, тому 

проблема партнерських відносин та способів її вирішення потребує поглибленого вивчення. 

Зміст проблеми партнерських відносин виражається через сукупність складних відносин 

контрагента із законом, суспільством, фінансами, персоналом, контрагентами, політичною 

владою, екологією та їх негативним впливом на сталий розвиток підприємства. За формою 

вказана проблема представляє недоброчесного контрагента в якого існують факти порушення 

норм діючого законодавства або етичних правил ведення бізнесу, які в свою чергу 

спричиняють негативні наслідки для самого підприємства, а саме: позапланові перевірки 

контролюючих органів, відкриття судових справ, арешт активів, корупційні скандали, санкції 

міжнародних інституцій, розірвання ланцюгів поставок, репутаційні втрати, бойкот покупців 

товарів, конфлікти з профспілковими організаціями, забруднення навколишнього середовища 

та інше. Тобто, будь-яка проблема партнерських відносин знаходить свою негативну оцінку зі 

сторони суспільства чи контролюючих державних органів. 

Ризик настання зазначених проблем для підприємства виникає в момент юридичного 

оформлення договірних відносин з недоброчесним контрагентом шляхом підписання 

відповідного договору. Фактичне виконання підприємством умов даного договору, через 

здійснення спільних господарських операцій (перерахування коштів, приймання-передачі 

товарів, робіт чи послуг), може призвести до негативних наслідків. Детальний перелік ризиків 

проблем партнерських відносин та їх наслідки для сталого розвитку підприємства доцільно 

розглянути в таблиці 1. 

З метою мінімізації вказаних ризиків та недопущення їх наслідків для підприємства, 

вище керівництво підприємства повинно обачно підходити до вибору контрагента. 

Управління підприємством повинно досягнути впевненості в тому, що майбутній партнер є 

доброчесним і в нього відсутні проблеми з порушенням законів держави чи морально-етичних 

норм суспільства.  

Для отримання зазначеної впевненості управління підприємством повинно ініціювати 

процедуру перевірки доброчесності свого партнера. Результат такої перевірки полягає в 

інформаційному забезпеченні прийняття управлінського рішення про безпечну співпрацю з 

партнером.  

Для практичної реалізації ідеї обачності в роботі з діловими партнерами на підприємстві 

доцільно передбачити два варіанти дій: 

1) використання послуг зовнішнього аудиту, який в договірному порядку проведе 

спеціальні процедури огляду бізнесу потенційних партнерів. Кінцевий результат таких послуг 

оформляється відповідним звітом про існуючі ризики співпраці з конкретним партнером. 

Головними недостатками цього варіанту є відсутність постійного моніторингу всіх партнерів 

(діючих та потенційних); додаткові затрати часу на чітке формулювання завдань перед 

виконавцем; високі затрати на аудиторські послуги. 

2) створити підрозділ внутрішнього аудиту, в якого однією із основних функцій буде 

моніторинг ризиків порушення доброчесності партнерів. Перевагою внутрішнього аудиту над 

можливістю залучення зовнішнього аудиту є те, що такий контроль буде здійснюватися на 

постійній основі та буде постійно удосконалювати власну систему моніторингу ризиків 

співпраці з партнерами. 
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Таблиця 1. Ризики проблем партнерських відносин для сталого розвитку підприємства 

№ Назва ризику Наслідки для підприємства 

1 Ризик публічних заяв вищим 

керівництвом партнера про 

підтримку окупації та країн 

агресорів; дискримінацію 

державних символів, мови, 

культури та історії; порушення 

прав людини та інше 

Суспільний осуд зі сторони громадян (покупців) та підприємств 

(контрагентів), який виражається у свідомій відмові від купівлі 

його товарів, робіт чи послуг; розірвання контрактів та інше. 

2 Ризик  корупційних скандалів за 

участі представників партнера 

Долучення керівництва в публічні скандали; додаткові перевірки 

контролюючими органами; призупинення контрактів та інше. 

3 Ризик включення партнера до 

санаційних списків 

Арешт активів; заборона торгівлі на ринках; банківські обмеження 

на фінансові операцій; заборона проводити виробничу та іншу 

господарську діяльність. 

4 Ризик фіктивних господарських 

операцій 

Незаконні витрати чи податковий кредит з податку на додану 

вартість; судові справи; штрафи; кримінальна відповідальність. 

5 Ризик конфліктів партнера з 

трудовим колективом та 

профспілковими організаціями 

Солідарний страйк працівників; непланові перевірки 

контролюючих органів; журналістські розслідування; шкода 

іміджу; плинність кадрів серед вищого керівництва та провідних 

спеціалістів; погана репутація підприємства на ринку праці. 

6 Ризик забруднення партнером 

навколишнього середовища 

Скандал з порушенням екологічної безпеки на виробництві та в 

регіоні; судові позови від потерпілих; компенсації потерпілим. 

7 Ризик відповідності партнер 

критеріям компанії-оболонки, яка 

займається відмиванням коштів 

отриманих незаконним шляхом  

Блокування коштів на поточних рахунках; втрата коштів (аванси) 

або товару після їх передачі партнеру; непланові перевірки 

контролюючими органами; судові спори; додаткові витрати; 

кримінальна відповідальність керівництва та інше. 

8 Ризик порушення партнером 

митних правил та контрабанда 

Розірвання ланцюга постачання; втрата податкового кредиту з 

податку на додану вартість; незаконне завищення витрат при 

розрахунку фінансового результату; зрив поставок та втрати часу 

на пошук і заміну контрагента; зупинка виробництва; додаткові 

втрати; збитки. 

9 Ризик залежності партнера від 

політичних партій чи політиків 

Політичний тиск на підприємство за допомогою державних 

контролюючих органів; ненадійність партнера при зміні 

політичних сил в державі. 

10 Ризик приховування у фінансовій 

звітності партнера фінансових 

проблем 

Висока ймовірність банкрутства партнера; втрата активів (авансів 

виданих або відвантажених товарів); перебої у виробництві, 

постачанні, оплаті дебіторської заборгованості та інше. 

 

Ефективність роботи внутрішнього аудиту у боротьбі з ризиками проблем партнерських 

відносин вимагає від нього проактивної позиції, швидкого опрацювання великих масивів 

інформації з відкритих джерел (відкриті державні реєстри і бази даних, засоби масової 

інформації та соціальні мережі), застосування інноваційних методів пошуку інформації в 

Інтернеті (які функціонують на принципах системи семантичного пошуку), високого рівня 

обізнаності аудиторів про законодавство (кримінальне, податкове, екологічне, інформаційне, 

адміністративне, міжнародне та інше) та морально-етичні норми в суспільстві, критичного 

мислення аудиторів, швидкого збору доказової бази, розробки пропозицій рішень щодо 

уникнення або мінімізації існуючих ризиків. 

Таким чином, внутрішній аудит ризиків проблем партнерських відносин на підприємстві 

дозволяє його управлінню досягнути належного рівня обачності у виборі безпечних бізнес-

партнерів. Наведений підхід ефективно сприяє сталому розвитку підприємства в 

довгостроковій перспективі. 
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2. Резолюцією 70/1 Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого 

розвитку на період до 2030 року» від 25.09.2015 р. 
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ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL НЕТВОРКІНГУ В ОСВІТІ 

 

Долати труднощі та не тільки пристосовуватись але і виходити на якісно новий рівень в 

освітньому процесі – це про українську вищу школу. Головним завданням в умовах 

сьогоденних викликів стає не тільки створення умов для безперервного процесу навчання 

студентів, але і забезпечення  безпеки перебування у закладі, створення умов для навчання 

онлайн, моральна та психологічна підтримка під час війни. Університет має бути одним із 

пунктів незламності, а студенти мають розуміти, що у них важлива місія – вчитись, набувати 

нових навичок, освоювати свої майбутні професії задля підтримки країни та усіх хто зараз 

бореться на різних фронтах.  

Що ж варто розуміти під терміном «digital» та який процес його описує? У 2014 році в 

Mazzone процес диджиталізації описали як: «фундаментальну трансформацію всього бізнесу 

в світі через створення нових технологій на базі Інтернет, що має фундаментальний вплив на 

суспільство загалом», після чого у 2015 році в BMWi ми можемо прочитати, що  це: «повна 

оцифровка всіх секторів економіки та суспільства, а також можливість збирати відповідну 

інформацію, аналізувати та переводити цю інформацію в дії. Зміни приносять переваги та 

можливості, але вони створюють абсолютно нові виклики». 

 Отже, диджиталізація не є чимось новим чи невідомим для нас, і сьогодні ми 

спостерігаємо як сфера освіти також зазнає незворотних змін у цьому напрямку. Потрібно 

вміти об’єднувати окремі компоненти інформації, підходити до вирішення проблем креативно 

і швидко.  

Диджиталізація стосується таких етапів навчання: 

– відео-презентації; 

– проходження квесту замість співбесід; 

– навчання через спеціальні портали [1, с. 49]. 

На нашу думку, для подолання більшості викликів які постають у сфері освіти є 

застосування digital нетворкінгу. 

Дослівний переклад з англійської «networking» – мережа, робота. Простою мовою – це 

створення навколо себе кола професіоналів, об’єднаних чимось загальним. Це можуть бути 

прагнення, погляди, професійні якості або галузь. Справжній нетворкінг – це про спілкування 

з людьми протягом 1-2 годин, яке супроводжується обміном досвіду та порадами. Це поняття 

набагато глибше, ніж звичайне знайомство чи обмін візитками на конференції. Метою 

нетворкінгу є оточення себе людьми, які будуть тягнути вас вгору, допомагати вирішувати 

професійні завдання і ділитися власним досвідом [2]. 

https://dashboards.sdgindex.org/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2022_7_14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_59
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Сьогодні нетворкінг також вважається важливим аспектом управління кар'єрою, є 

узагальнюючим визначенням розвитку та підтримання контактів і особистих зв'язків із 

різними людьми, які можуть бути корисні для вас і вашої кар'єри, при чому, таке встановлення 

ділових контактів є найефективнішим і найменш дорогим інструментом [3]. 

Для ефективності проведення нетворкінгів, ми систематизували найпоширеніші digital 

інструменти, з огляду на те яка мета переслідується та які результати очікуються, що 

підтвердили свою ефективність серед користувачів (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Digital платформи та сервіси для отримання знань, навичок та компетенцій 
Мета та очікувані 

результати 

Digital інструмент Доступ до ресурсу 

Отримання цифрових 

навичок та сертифікатів 

Дія https://diia.gov.ua/ 

Prometheus https://prometheus.org.ua 

Coursera https://www.coursera.org/ 

EdEra https://www.ed-era.com 

ВУМ https://vumonline.ua 

TED https://www.ted.com 

EduGet https://www.eduget.com 

BrainBasket foundation https://brainbasket.org 

Комунікація з групою 

Zoom  https://zoom.us 

YouTube https://www.youtube.com 

Google Meet www.meet.google.com 

Slack https://app.slack.com/ 

GoToMeeting https://www.gotomeeting.com 

Skype https://www.skype.com 

Flowdock https://www.flowdock.com/ 

Cisco WebEx Meetings https://www.Webex 

Управління проектами та 

завданнями 

Trello   https://trello.com/ 

Asana http://asana.com/ 

Спільна робота та спільне 

використання 

файлів 

OneDrive https://onedrive.live.com/ 

GoogleDrive  http://drive.google.com/ 

Dropbox https://www.dropbox.com/ 

Спільна візуалізація 

Padlet https://ua.padlet.com/ 

Mural MindMaps https://www.mural.co/templates/mind-

maps 

Canva https://www.canva.com/ 

Freemind http://freemind.sourceforge.net/ 

InVision https://www.invisionapp.com/ 

Системи управління 

навчанням 

Moodle  https://moodle.org/ 

Google Classroom https://classroom.google.com 

Microsoft Teams https://www.microsoft.com/uk-

ua/education/products/teams 

Blackboard https://www.blackboard.com/ 

Skooler https://skooler.com/ 

Seesaw https://web.seesaw.me/ 

CenturyTech  https://www.century.tech/ 

 

Зазначені інструменти є корисними та дієвими для digital нетворкінгу, а їх широкий вибір 

дозволить обрати саме ті, що підходять для поставлених цілей та отримання очікуваних 

результатів. 

Також, варто зазначити, в межах підтримки освіти України в умовах повномасштабного 

вторгнення рф за підтримки білорусі, Coursera, Udemy та edX  пропонує своїм користувачам 

тисячі  безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких 

користувач отримує сертифікат про проходження курсу [4]. Посилання та роз’яснення, щодо 

використання зазначених digital інструментів є на офіційному сайті Міністерства освіти і 

науки України. 
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Отже, відповідь психологам минулого століття на питання: «Чи впливають оточуючі 

люди на те, якими ви будете в майбутньому»? Однозначно – так! Середовище має великий 

вплив, який приблизно рівний особистим якостям. Це значить, що при правильному підборі 

свого оточення ви можете компенсувати деякі свої недоліки і домогтися успіху. На даному 

етапі розвитку, попри війну і великі труднощі у всіх сферах життя, наша країна продовжує 

гідно боротися та створює можливості для навчання. Застосування digital нетворкінгу в освіті 

дає змогу об’єднуватись  усім учасникам освітнього процесу за інтересами, ділитися досвідом, 

давати ефективні та дієві поради, навчатись, здобувати нові компетенції та працювати разом. 

 
1. Zhosan, H. (2020). Development of digitalization in Ukraine. Economic analysis, 30 (1, Part 2), 49. 

2. https://fintramplin.com/netvorking  

3. https://osvita.ua/vnz/add-education/glossary/10680/ 

4. https://mon.gov.ua/ua/osvita/cifrova-osvita/cifrovi-platformi-u-vishij-osviti  
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ЛІДЕРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Людина-найцінніший актив підприємства, його рушійна сила. Це той актив, цінність 

якого збільшується з плином часу (за рахунок отримання  нових компетенцій, досвіду, 

розширення спектру навичок, розвитку здатності швидкої адаптації до змін). При цьому варто 

зауважити, що для підприємства в цьому активі найбільш цінними є ті співробітники, які 

володіють лідерськими якостями. 

Лідерство в сучасній теорії і практиці менеджменту визначається як головний драйвер 

змін в організації, дієвий механізм її розвитку. Феномен лідерства полягає в тому , що людина 

ініціює процес добровільного об’єднання членів групи задля реалізації потенціалу кожної 

людини і для досягнення спільної мети. 

Серед базових постулатів лідерства варто виділити такі: обов’язкова наявність цілі; 

наявність у лідера внутрішньої потреби в досягненні цілі; масштаб цілі лідера визначається 

необхідністю залучення послідовників для її досягнення; наявність у послідовників 

внутрішньої потреби в досягненні цілі; наявність у лідера навичок впливу і ефективного 

управління послідовниками в процесі досягнення поставленої цілі. 

Виходячи із цих засадничих принципів можна стверджувати наступне: лідерство є одним 

із системо утворюючих чинників для підприємства, який забезпечує добровільне об’єднання 

людей з метою максимального використання потенціалу кожного члена команди для 

досягнення загальної цілі. Лідерство- це, насамперед, про ставлення, а не про посаду. Вплив 

лідера на послідовників відбувається через усвідомлене залучення до спільної діяльності, а не 

через директивне управління. 

Менеджмент підприємства, насамперед, перед тим як почати залучати потенційних 

лідерів для спільної роботи повинен чітко визначити  і сформулювати свої цінності, візію і 

цілі. Як відомо, цінності організації є базисом для формування корпоративної культури, 

https://fintramplin.com/netvorking
https://osvita.ua/vnz/add-education/glossary/10680/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/cifrova-osvita/cifrovi-platformi-u-vishij-osviti
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(реально діючі правила і норми поведінки). А корпоративна культура в свою чергу відображає 

рівень залученості персоналу для досягнення загальної цілі. 

Виходячи з цього,  головне завдання лідера сформувати у своїх послідовників єдині 

цінності і норми поведінки протягом всього процесу руху до спільної цілі. 

Наразі в системі управління підприємствами все чіткіше проявляється тенденція щодо 

розвитку лідерських якостей персоналу, насамперед серед управлінців на різних рівнях 

управління. Однак, проходження менеджером відповідного навчання не робить із нього 

автоматично лідера. Необхідно сформувати, насамперед, зміну ставлення до ключових 

аспектів діяльності (табл.1). 

Правильний вибір соціально значущої цілі є ключовим моментом у діяльності лідера, 

оскільки цей вибір не такий очевидний, як здається Пошук і вибір людиною своєї найвищої 

цілі обмежений обсягом її знань. Людина не може прагнути до того, чого вона не знає. Як 

правило , цілі вибираються виходячи із обставин в яких знаходиться людина, при цьому вони 

в основному сфокусовані на задоволенні дефіцитних потреб. Однак вибір цілі вищого порядку 

базується на досяжній потребі, з врахуванням розвитку особистості і її самоактуалізації. [1]. 

 

Таблиця 1. Ставлення менеджера і лідера до ключових аспектів трудової діяльності 
Ключові аспекти діяльності Ставлення менеджера Ставлення лідера 

Ціль Ціль-конкретний результат 

діяльності (орієнтація на 

результат) 

Ціль – реалізація місії 

підприємства (орієнтація на місію) 

Вплив на послідовників Зовнішня стимуляція(батіг і 

пряник) 

Внутрішня мотивація 

(усвідомлена залученість) 

Корпоративна культура Культура особистості (кожний за 

себе ) 

Командна культура (кожен за всіх) 

Джерело: сформовано авторами. 

 

Лідер для ефективного досягнення поставлених цілей повинен володіти 

комунікативними навичками, це в свою чергу дозволяє йому сформувати команду і 

здійснювати необхідний вплив (зовнішню мотивацію) на кожного члена своєї команди. 

Ключовим елементом формування команди для лідера є відбір персоналу , оскільки 

необхідно створити команду однодумців, які розділяють спільні цінності і готові бути 

ефективними задля досягнення спільної мети. 

Формуючи команду лідер повинен враховувати, що кожен має свій унікальний набір 

фахових і надфахових компетенцій, тому для кожного необхідно визначити відповідні ролі в 

команді, які максимально сприятимуть використанню потенціалу кожного працівника і 

забезпечать ефект роботи команди. 

З цією метою можна використовувати різні моделі опису поведінки членів команди та їх 

ролей, наприклад модель РАЕІ Іцхака Адізеса [2 ]. 

Оцінка і аналіз потенціалу кожного працівника дозволяє ефективно використовувати 

сильні сторони співробітників, що забезпечує синергетичний ефект командної роботи. 

Важлива складова роботи лідера – це залученість персоналу. Залучений співробітник 

— це такий, який відчуває емоційну приналежність до компанії, почуває себе частиною 

єдиного механізму, який працює задля досягнення спільної мети [3, с. 573]. 

Узагальнені результати, проведених в останні роки досліджень консалтингових 

компаній Aon Hewitt, Gallup International, Korn Ferry Hay Group  Towers Watson свідчать про 

те, що залученість персоналу є одним із головних чинників успіху компанії та ключовим 

фактором економічної ефективності. 

Важливим моментом в роботі лідера є увага і публічне визнання досягнень конкретних 

результатів. При цьому важливо визнавати не стільки результат, як прогрес в русі до цього 

результату, що стало основою досягнень. Кожна похвала має демонструвати співробітникам 
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напрям розвитку і вдосконалення, формуючи при цьому необхідні моделі корпоративної 

поведінки. 

Підсумовуючи, варто зауважити що менеджмент сучасних підприємств може і повинен 

генерувати лідерство. При цьому для забезпечення ефективного управління лідери мають 

фокусуватись на активізації діяльності людей, формуванні сприятливого емоційно-

психологічного середовища для на розкриття потенціалу індивідуумів[4]. 

Лідерство в умовах індустрії  4.0 має  розглядатися  як нова  управлінська парадигма, сутність 

якої відповідає сучасним реаліям і тенденціям розвитку суспільства 

 
1.Abraham Maslow. Motivation and Personality. N.-Y., 1959. 411р. 

2. Іцхак Адізес. Ідеальний керівник. Чому не можна ним стати. Наш формат. 2017. 256с. 

3. Лозовський О. М., Зайцева Д. Є. Підвищення економічного потенціалу підприємств шляхом імплементації програми 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПІДХОДОМ 

В ЦЕМЕНТНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

В умовах економічної нестабільності та відсутності державної підтримки розмір витрат 

промислових підприємств постійно коливається. Тому, функціональні витрати на 

підприємстві повинні бути точно ідентифіковані і відокремлені з метою точного їх обліку по 

кожному виду діяльності. Це пов’язано з тим, що для окремого виду діяльності існує свій, 

досить точний і притаманний саме йому фактор витрат, зміни в показниках якого і впливають 

на витрати по даному виду діяльності. 

Формування функціональних витрат відбувається згідно ланцюжка витрат. Для різних 

підприємств він буде відрізнятися, і навіть для тих, які функціонують в одній галузі. Так, при 

формуванні функціональних витрат підприємств, які спеціалізуються на виробництві цементу, 

потрібно враховувати наступні особливості: 

1) спосіб виробництва цементу; 

2) в ланцюжку необхідно вказувати лише ті операції, які мають пріоритетне значення 

при формуванні витрат підприємств і можуть бути оцінені у вартісному виразі; 

3) витрати в ланцюжку витрат різних цементних підприємств повинні бути 

співставними; 

4) врахування при формуванні функціональних витрат зовнішніх та внутрішніх 

чинників діяльності підприємств. 

Що стосується першої особливості, то в цементній промисловості використовують три 

способи виробництва продукції, в основі яких лежать різні технологічні прийоми підготовки 

сировинного матеріалу: мокрий, сухий та комбінований [1]. 

Мокрий спосіб використовують при виготовленні цементу з крейди (карбонатний 

компонент), глини (силікатний компонент) та добавок, які містять залізо (конверторний 

шлам). При ньому подрібнення сировини відбувається у водному середовищі, на виході 

отримують шихту у вигляді водної суспензії – шламу вологістю 30 – 50%. Потім шлам 

подається в піч для випалювання. При випалюванні із сировини виділяються вуглекислоти. 

Після цього кульки-клінкери, які утворюються на виході з печі, розтирають в дрібний 

порошок, який і являє собою цемент. 

Сухий спосіб полягає в тому, що перед подрібненням або в його процесі відбувається 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

249 

сушіння сировинних матеріалів. І сировинна шихта виходить у вигляді дрібно помеленого 

сухого порошку. При сухому способі, якому по всій мірі належить майбутнє цементного 

виробництва, назустріч палаючим газам подають не шлам, а розмелену в порошок сировину: 

вапняк, глину, шлаки. При цьому відбувається економія палива, яке при мокрому способі 

витрачається на випаровування води. 

За кордоном практикують використання комбінованого способу, який має два різновиди. 

Перший передбачає, що сировинна суміш готується по мокрому способу у вигляді шламу, 

потім її обезводнюють на фільтрах до вологості 16 – 18% і направляють в піч для випалювання 

у вигляді напівсухої маси. Другий варіант є протилежним першому: спочатку використовують 

сухий спосіб, а потім, дозуючи 10 -14% води, гранулюють та подають в піч для випалювання. 

Слід зазначити, що практично всі підприємства цементної промисловості України 

виробляють цемент по «мокрій» технології. Лише 8% від загальних потужностей галузі 

виробляють продукцію «сухим» способом. Для порівняння потрібно відмітити, що в Польщі, 

частка «сухого» виробництва цементу в 2021р. склала біля 98%, що характеризує певною 

мірою технічний рівень.  

В межах другої особливості до пріоритетних функціонально взаємопов’язаних напрямків 

діяльності підприємств, які утворюють відповідний ланцюжок цінностей, автором віднесено: 

1) для сухого способу виробництва цементу – зовнішнє забезпечення сировиною; 

проведення ремонтів; технологічні перевезення; технологічна підготовка сировинної маси: 

сушіння сировинних матеріалів, дозування компонентів сировини для отримання шихти 

необхідного хімічного складу, подрібнення сировини; випалювання сировинної суміші; 

охолодження клінкеру; подрібнення клінкеру разом з іншими матеріалами для отримання 

цементу; збут товарної продукції; доставка до споживача  

2) для мокрого способу виробництва цементу - зовнішнє забезпечення сировиною; 

проведення ремонтів; технологічні перевезення; технологічна підготовка сировинної маси: 

дозування компонентів сировини, подрібнення сировини водою; випалювання сировинної 

суміші; охолодження клінкеру; подрібнення клінкеру разом з іншими матеріалами для 

отримання цементу; збут товарної продукції; доставка до споживача. 

Витрати сировини для виробництва цементу розраховують методом прямого рахунку 

добутком норми витрачання її виду, ціни та обсягу виробництва. 

Витрати на ремонт включають витрати на поточний та капітальний ремонт, до складу 

яких, в свою чергу, входить заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування, 

вартість матеріалів та запчастин, вартість послуг. 

Такі види діяльності у ланцюжку витрат, як технологічна підготовка сировинної суміші, 

випалювання, охолодження клінкеру та його подрібнення разом з іншими матеріалами для 

отримання цементу, здійснюється з використанням енергоносіїв. То ж основними витратами 

у цій частині ланцюжка будуть витрати палива, електроенергії та води. Розмір витрат по 

конкретному виду енергоносіїв залежить від способу виробництва цементу. 

Найпростішим  методом розрахунку питомих норм витрат енергоресурсів є метод 

розрахунку за їх середньоарифметичною фактичною витратою за кілька років. 

Витрати на збут в загальному розумінні включають витрати на навантажувально-

розвантажувальні витрати, витрати на транспортування продукції з підприємства, оплату 

послуг транспортних, посередницьких організацій, витрати на маркетинг та інші витрати, 

пов’язані з реалізацією. В даному випадку із загальних витрат на збут продукції 

виокремлюються витрати, пов’язані з доставкою товару до споживача. Останні включають 

залізничний тариф на транспортування, витрати на утримання вагонів або плата за їх 

використання. Доставка цементу до споживача на підприємствах здійснюється навалом або 

тарою. 

Стосовно третьої особливості, то з метою отримання співставних величин в ланцюжку 

витрат різних підприємств доцільним є розрахунок всіх витрат на одну тонну продукції. Крім 

того, можливість співставленності витрат дасть змогу визначити конкурентні позиції 
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підприємств галузі за витратами. 

Остання особливість є надзвичайно важливою, оскільки внутрішні і зовнішні фактори в 

умовах мінливості та невизначеності майбутнього можуть виступати факторами ризику для 

утворення фінансових результатів підприємства. Особливу увагу слід звернути на фактори 

зовнішнього середовища. Вони характеризуються непередбачуваними змінами кон’юнктури 

товарного ринку під впливом макроекономічних чинників. Зовнішні фактори виникають для 

усіх учасників цього ринку і не пов’язані з конкретною операційною діяльністю підприємства. 

Будь-яке підприємство не в змозі змінити їх, але повинне їх враховувати.  

  Вважаємо, що основними зовнішніми факторами для виробників цементу є: 

 зміна цін на енергоресурси, оскільки цементне виробництво є енергомістким. Тому 

зростання цін на енергоносії, і в першу чергу на природний газ, який є основним видом 

технологічного палива при виробництві клінкеру, може негативно позначитися на фінансових 

результатах підприємства; 

 політика держави. Підприємствам, які займаються утилізацією відходів передбачається 

надання певних податкових пільг, дотацій та цільових кредитів. Підприємствам же цементної 

промисловості, звісно, жодних пільг, дотацій та кредитів ніхто не надає. Напроти, весь час 

відбувається підвищення тарифів на перевезення шлаків залізничним транспортом. А слід 

звернути увагу на те, що цементна промисловість України щороку використовує приблизно 

2,8 млн. т відходів металургійної, хімічної та інших галузей; 

 коливання попиту з боку потенційних покупців продукції, яке потрібно досліджувати 

через оцінку змін в обсягах виробництва товарної продукції. Однією з найбільших вагомих 

причин зміни попиту є сезонний характер потреби в такій продукції як цемент. Цемент не є 

продуктом, який можна довго зберігати і тому його виготовляють в кількостях, які може 

спожити ринок; 

 інфляція, яка породжує необхідність закупівлі сировини, матеріалів, обладнання за 

зростаючими цінами. Для попередження збитків виробники вдаються до підвищення 

рентабельності, в основному за рахунок підвищення цін на продукцію, що в умовах низької 

платоспроможності споживачів призводить або до зниження обсягів реалізації, або до нового 

інфляційного підйому.  Високі темпи інфляції перешкоджають перспективному плануванню, 

так як неможливість достовірного прогнозування її рівня є перешкодою у розрахунку витрат і 

доходів.  

Отже, ми вважаємо, що формування функціональних витрат підприємств, що 

виробляють цемент має, в першу чергу, базуватися на діагностиці дії факторів зовнішнього 

середовища, прогнозуванні їх значень для умов майбутнього розвитку підприємства та 

враховувати специфіку їх діяльності. 

 
1. Азбука цемента / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.nsp.su /adprice 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

Виробничі основні засоби відіграють значну роль в соціальній та економічній діяльності 

суспільства, їх активна частина – машини та механізми безпосередньо беруть участь у 

створенні продукції, створюють додану вартість і є одним з найважливіших чинників будь-

якого виробництва. Якісний склад виробничих основних засобів прямо визначає технічний 

рівень продукції, що виготовляється, а ефективність використання прямо впливають на кінцеві 
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результати господарської діяльності підприємства. 

Але, нажаль, за останні (довоєнні) роки спостерігаються негативні тенденції у 

відтворенні основних засобів. Так, питома вага ОЗ промисловості в економіці України 

щорічно зменшується і складає  лише 30% до загальної суми основних засобів народного 

господарства. Ступінь їх зносу зростає і становить 58,6%, в т.ч. у залізорудній промисловості 

близько 63,2% [1]. 

На багатьох вітчизняних підприємствах оновлення активної частини виробничих 

основних засобів чи не проводилося взагалі, чи проводилося дуже слабко впродовж останніх 

10-15 років, а технології виробництва залишаються на рівні 70 років минулого сторіччя і не 

відповідають сучасним вимогам. Технологічне відставання від розвинених країн в останні 

роки все більше підсилюється. Обмеженість фінансових ресурсів більшості підприємств 

зумовила зниження темпів відтворення основних засобів. Фізичне старіння ОЗ випереджує їх 

оновлення. За 2010-2020рр. коефіцієнт введення знизився з 2,5 до 2,1%, а коефіцієнт вибуття 

– зменшився з 3,8 до 3,0%. Дані показники свідчать про те, що на вітчизняних гірничих 

підприємствах залишаються працювати застарілі й занадто зношені основні засоби.  

Дані про структуру ОЗ, стан оновлення та ефективність їх використання по трьом 

спорідненим галузям промисловості у 2020 році наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Структура, знос, ефективність використання основних засобів споріднених 

галузей промисловості за 2020 рік [50] 
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Металургійна 325,89 42,27 49,43 5,24 1,29 67,3 6,6 1,64 198,4 111,1 

Кольорова 

металургія 

297,14 27,68 67,84 2,17 1,73 76,1 4,5 0,92 322,7 231,5 

Гірничорудна 

промисловість 

157,65 59,71 28,77 10,33 0,64 63,2 7,0 0,75 210,8 83,8 

 

Головною проблемою сьогодення є те, що основні засоби в гірничо-металургійному 

комплексі Україні за своєю структурою, якісним, кількісним і віковим станом не відповідають 

вимогам структурної перебудови економіки і не спроможні задовольнити зростаючі потреби 

внутрішнього і зовнішнього ринків. Структура основних засобів ГМК деформована, половину 

її вартості складає пасивна частина – будівлі та споруди. Низькими є показники використання 

виробничих основних засобів: фондовіддача, змінність роботи, завантаженість. Коефіцієнт 

інтенсивності вибуття основних фондів у ГМК склав 1,5%. Однак відносно висока 

інтенсивність вибуття досягнута завдяки галузям видобувної промисловості. Тут цей 

коефіцієнт склав близько 3%. А для металургійної промисловості цей показник виявився 

меншим за 1%. Порівнюючи показники відновлення і зносу, можна побачити, що перший 

втричі вище за другий. Це говорить про те, що зміни в технічному стані виробничої бази 

відбуваються екстенсивно - тобто додатково вводяться нові основні засоби, а фізично зношені 

- з експлуатації не виводяться.  

Суми, які вкладали менеджери від держави у реконструкцію та технічне переоснащення 

підприємств ГМК, а потім і приватні власники, були на порядок, а то й на два, менші від 

мінімально необхідних. У передових країнах на реконструкцію виробничих потужностей 

інвестується близько 25-35 дол. на тонну сталі. В Україні такі інвестиції вдвічі менші. Це 

значить, що модернізаційні вливання становили не більш як 15-16 дол. на кожну тонну. А якщо 

врахувати, що половина цих коштів іде на підтримку основних засобів в робочому стані, то 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

252 

реальні інвестиції в його відновлення й нові технології дорівнюють лише 7-8 дол./т. [1].  

Досвід більшості розвинених країн свідчить, що понад 80% зростання ВВП 

забезпечуються технологічними нововведеннями, які здійснюються через технічне 

переозброєння виробництва. В провідних галузях промисловості активна частина виробничих 

основних засобів на 70-80 відсотків оновлюється кожні 5-7 років. В світовій економіці 

спостерігається стрімке зростання ринку високотехнологічної продукції. Наприклад, Франція 

розпочала кардинальне реформування металургійної галузі ще з кінця 1970-х. Протягом 10-15 

років вкладання французьких металургів (за адекватного українському обсягу виплавки сталі) 

щороку перевищували 2 млрд. дол., або близько 80 дол./т. Результат очевидний: сьогодні 

французькі меткомбінати є одними з найпросунутіших у світі: майже вся сталь плавиться 

конвертерним способом. А в Україні 45% металу виходить із старих мартенівських печей [2]. 

У своєму сьогоднішньому стані українські підприємства гірничо-металургійного 

комплексу можуть здійснювати виробництво високотехнологічної конкурентоспроможної 

продукції тільки для порівняно невеликих сегментів ринку. Для його розширення необхідний 

перехід на використання міжнародних стандартів для більш широкого кола товарів, що 

вимагає вкладення суттєвих інвестицій на модернізацію виробництва, у тому числі основних 

засобів, та впровадження менеджменту якості. 

Для досягнення підприємствами гірничо-металургійного комплексу України рівня 

підприємств сучасних розвинених країн необхідно випереджаюче оновлення їх технологічної 

бази, поліпшення структури і якості виробничих основних засобів, створення умов для 

ефективного їх використання, надання всілякої підтримки впровадженню сучасних технологій 

виробництва.  Але, у зв’язку з тим, що економічна діяльність підприємств в Україні 

відбувається в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів і з огляду на подальше погіршення 

стану основних засобів підприємств ГМК, необхідність раціонального їх використання на 

сьогодні залишається актуальним і навіть першочерговим  завданням.  

Перед підприємствами постають завдання домогтися підвищення використання наявних 

основних засобів і насамперед їх активної частини, в часі і за потужністю, тобто підвищити 

рівень інтенсивного їх використання. 

Інтенсифікація використання  основних засобів підприємств дає змогу значно знизити 

витрати, пов'язані з моральним зносом машин і устаткування, сприяє прискоренню їх 

оновлення, що в кінцевому результаті позитивно позначається на фондоозброєності праці 

працюючих та зростанні її продуктивності. А в кінцевому підсумку зростає і фондовіддача на 

підприємствах.  

Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на 

підприємствах значне місце повинно бути відведено заходам, спрямованим на поліпшення їх 

екстенсивного використання. Зокрема, важливе значення повинно надаватися насамперед 

таким, які спрямовані на підвищення змінності роботи устаткування. Підвищення змінності 

роботи устаткування є важливим фактором зростання обсягів виробництва продукції і 

підвищення ефективності використання основних засобів. У зв'язку з цим, на підприємствах 

необхідно домагатися оптимальної структури складових засобів праці, досягнення пропорцій 

між робочою силою і відповідними видами машин і устаткування, тобто повинна зростати 

питома вага прогресивного нового устаткування, удосконалюватись організація 

функціонування виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного 

обслуговування основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих в його межах, 

вивільненню робітників в допоміжних виробництвах і залучення їх після відповідної 

підготовки до роботи в основних цехах, щоб підвищити змінність наявного у них 

устаткування. 

Поряд з технічними і організаційними факторами важливу роль в підвищенні 

ефективності використання основних засобів повинні відігравати фактори матеріального 

стимулювання працівників підприємств. Мова йде про те, що менеджмент підприємств має 

розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального стимулювання робітників, 
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інженерів та інших працівників, діяльність яких сприяє виявленню та організації 

використання резервів підвищення ефективності основних засобів. 

Сировинний ухил виробничої структури, розрахований переважно на потреби експорту, 

робить гірничу промисловість і економіку в цілому надзвичайно залежними від кон’юнктури 

зовнішнього ринку, стримує розвиток і загострює проблему технологічного стану 

промислового виробництва, які визначаються наступним:  

 зношеність виробничих основних засобів досягає критичного рівня і їх корінного 

оновлення одночасно потребують практично всі галузі економіки України;  

 зросла роль людського фактору у підтримці належного технічного стану основних 

засобів, які визначають безпеку виробництв. Саме цей фактор спричинив виникнення у 

останні роки в Україні ряду аварій та катастроф на транспорті, шахтах, комунальному 

господарстві; 

 дефіцит трудових ресурсів відповідної спеціалізації та кваліфікації при значних 

обсягах безробіття в більшості регіонів. Існує проблема підготовки кадрів, значна частина 

котрих була втрачена ще у 90-х роках і сьогодні ці процеси тільки набирають обертів; 

 безповоротно втрачено ряд виробництв з унікальними технологіями, які були 

орієнтовані на задоволення потреб військово-промислового комплексу, і які могли бути 

диверсифіковані на виробництво іншої продукції; 

 частина виробничих основних засобів тривалий час знаходиться на консервації або не 

використовується, відновлення їх працездатності є серйозною технічною проблемою, яка з 

часом все більше ускладнюється; 

  вилучена із виробничого процесу і ліквідована велика кількість високопродуктивного 

обладнання, яке свого часу  було гордістю вітчизняної промисловості. Більшість цього 

обладнання перепродана посередниками для роботи за кордоном; 

 недостатня технічна озброєність праці.  
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВБАСУ 

 

В сучасних умовах, коли конкуренція набуває глобальних характеристик, особливо 

важливим для підприємств є управління конкурентоспроможністю на наукових засадах, що 

дозволяє забезпечити стійке її зростання у довгостроковій перспективі. Проблема 

конкурентоспроможності актуалізується в умовах світової економічної кризи, коли багато 

підприємств втратили свої ринкові позиції. Особливо це позначилося на підприємствах 

базових галузей, технологічні властивості яких не піддаються швидкій трансформації у 

відповідності зі зміною ринкових потреб. 

Організаційним аспектом управління конкурентоспроможністю гірничо-збагачувальних 

підприємств є процесна складова інтеграції ресурсів, здатностей і технологій. Залежно від 

досягнутого рівня конкурентоспроможності нами виокремлюються: технологічні, прогресивні 

та інноваційні процеси, що забезпечують реалізацію відповідних видів технологічних 

стратегій (традиційна, опортуністська, імітаційна, оборона, наступальна). Проведене 

аналітичне дослідження дозволило ідентифікувати стратегії технологічного розвитку гірничо-

збагачувальних підприємств у відповідності з досягнутим рівнем конкурентоспроможності.  
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Встановлено, що підвищення конкурентоспроможності ГЗК Кривбасу на інноваційній 

основі можливо за рахунок реалізації різних типів технологічних стратегій, кожна з яких 

характеризує той чи інший спосіб адаптації фірм до вимог ринку та забезпечення відповідного 

рівня конкурентоспроможності (рис. 1).  
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Рис. 1. Графічна інтерпретація інтегрального взаємозв’язку стратегій  і рівнів 

конкурентоспроможності 
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Використання традиційної стратегії на гірничо-збагачувальних комбінатах сприятиме 

підвищенню вмісту заліза у залізорудній продукції, однак не передбачає нарощування обсягів 

виробництва продукції з високим ступенем переробки. Це  загрожує відставанням не лише у 

технологічному плані (у перспективі), а й зниженню результативності діяльності 

підприємства, оскільки інноваційні рішення не лише не сприятимуть зниженню витрат 

виробництва, а й в окремих випадках (при погіршенні якості руд, що надходять на збагачення), 

навпаки, призведуть до зростання витратності виробництва. Внаслідок, використання такої 

стратегії, можна отримати оперативну (короткострокову) конкурентну перевагу.  

Опортуністська стратегія, адаптована до діяльності гірничо-збагачувальних 

підприємств, полягає у підвищенні не лише якості продукції за рахунок вмісту заліза, а й 

підвищенні її фізико-механічних властивостей,  скорочення часу на переробку у подальшому 

на металургійних підприємствах за рахунок збільшення частки продукції з високим ступенем 

переробки (обкотиші, агломерат). Застосування цієї стратегії передбачає системне 

дослідження структури і динаміки потреб ринку.  

Так, наприклад,  агломерат, що має багато переваг  перед концентратом та дозволяє 

скоротити технологічний  процес отримання чавуну, в останні роки не користується попитом 

у Західній Європі, де більшість підприємств перейшли на пряме відновлення заліза з руд, що 

збільшило попит на високоякісні обкотиші. Використання цієї стратегії дає можливість 

отримати динамічну конкурентну перевагу та забезпечити перехід до тактичного рівня 

конкурентоспроможності. Прикладом використання опортуністської стратегії є ПАТ «ЦГЗК», 

що дозволяє підприємству підвищити якісні характеристики залізорудної сировини, однак не 

дозволяє суттєво знизити витрати на її виробництво. 

Імітаційна стратегія передбачає комерційне використання технологічних зусиль інших 

фірм як посередництвом придбання ліцензій на них, так і їх імітації,  знижує криву витрат на 

реалізацію інноваційних технологій. Однак, копіювання технологічних нововведень 

провідних видобувних підприємств світу в умовах діяльності ГЗП Кривбасу обмежене 

гірничо-геологічними умовами видобутку, тому ефективність використання цієї стратегії 

дозволяє отримати лише динамічну конкурентну перевагу, що характеризується підвищенням 

якості залізорудної продукції і зниженням витрат на її виробництво.  

Використання цієї стратегії не дозволяє утримувати лідерські позиції, про що свідчить 

втрата конкурентоспроможних позицій ПАТ «ПівнГЗК». Оборонна стратегія, спрямована на 

поступове нарощування технічного рівня виробництва без активної заявки на лідерські позиції 

у рейтингах конкурентоспроможності. Варто відзначити, що яскравим прикладом 

використання цієї стратегії є ПАТ «ПівдГЗК», що переслідує мету слідування за іншими у 

техніко-технологічному розвитку. 

Наступальна стратегія характеризується створенням бізнес-процесів, що стрімко 

підвищують усі сторони діяльності підприємства, що дозволяє отримати стійкі  конкурентні 

переваги і  завоювати перші позиції на ринку в довгостроковому періоді. Використання 

наступальної стратегії дозволило ПАТ «ІнГЗК» обійти прямого конкурента ПАТ «ПівнГЗК» 

та перейти до стратегічного рівня конкурентоспроможності. 

Таким чином, реалізація найбільш адекватного умовам діяльності підприємства виду 

технологічної стратегії (підтримуючої, опортуністської, імітаційної, оборонної) дозволить 

активізувати його акумульований виробничо-ресурсний потенціал, що дозволить забезпечити 

досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на 

світовому ринках. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Під час війни в Україні постійно скорочується кількість мікрофінансових організацій. Це 

відбувається як з ініціативи власників таких організацій, так і в результаті анулювання 

ліцензій Національним банком України. Наприклад,  у серпні 2022 року за недотримання 

вимог законодавства анулювали ліцензії 22 фінансовим компаніям та 13 ломбардам 1. 

Незважаючи на кризові явища, які відбуваються в країні, Одним з найбільш консервативних і 

стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб в умовах будь-яких економічних змін 

залишаються ломбарди. Навіть в умовах війни вони є джерелом дрібних та короткострокових 

кредитів, і, таким чином, виконують функцію соціально-економічних стабілізаторів. 

Протягом 2011-2021 років кількість ломбардів в Україні постійно коливається. Їх 

максимальна кількість спостерігалась у 2015 році – 482 одиниці. Станом на кінець 2019 року 

в країні функціонувало 324 ломбарди. В таблиці наведено основні показники системи 

ломбардів в Україні за перший квартал 2020-2022 років 2 .  

 

Таблиця 1. Основні показники системи ломбардів (на кінець періоду) 
Показники Період 

І квартал 2020 І квартал 2021 І квартал 2022 
Кількість ломбардів, одиниць 319 292 197 

Активи, млн. грн. 4 352,7 3 966,3 3 897,40 

Власний капітал, млн. грн. 1 646,2 1 696,1 1 328,80 

Сума наданих фінансових кредитів під 

заставу, млн. грн. 
4 083 4 247,7 2 446,60 

Вартість майна, прийнятого під заставу, 

млн. грн. 
4 661,6 4 855,2 2 805,30 

Сума погашених фінансових кредитів, млн. 

грн. 
4 089,2 4 125,9 2 325,00 

Погашено кредитів за рахунок майна, 

наданого під заставу, млн. грн 
680,9 673,1 219,8 

Погашено кредитів за рахунок майна, 

наданого під заставу, % 
16,7 16,3 9,5 

Сума нарахованих відсотків за користування 

кредитами, млн. грн. 
809,4 871,0 570,1 

Загальна сума отриманих доходів,  

млн. грн. 
931,9 1 003,2 660,9 

Загальна сума витрат, млн. грн. 898,3 977,9 715,7 

Кількість наданих фінансових кредитів під 

заставу, тис. одиниць. 
2 593,2 2 390,3 1 289,30 

Середня вартість фінансового кредиту, 

наданого під заставу, тис. грн. 
1 574,5 1 777,1 1 897,6 

Кількість угод, погашених за рахунок 

заставного майна, тис. одиниць 
397,5 382,2 245,2 

Середньозважена річна відсоткова ставка за 

кредитами, % 
215,4 297,3 336,4 

 

Не зважаючи на присутній в останні роки тренд зменшення кількості ломбардів, можна 

констатувати різкий спад у 2022 році – після початку воєнної агресії на території України. При 

зменшенні кількості ломбардів на 32,5% сума наданих фінансових кредитів під заставу 

скоротилась на 42,4%. При цьому зросла середня вартість фінансового кредиту, наданого під 
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заставу – з 177,1, тис грн. до 1897,6 тис. грн. Середньозважена річна відсоткова ставка за 

кредитами склала понад 336%. 

Серед головних проблем галузі у період війни необхідно виокремити наступні: 

 запровадження обмежень для зняття готівки ломбардами; 

 мародерство та розкрадання майна на тимчасово окупованих територіях і в місцях 

проведення бойових дій; 

 труднощі ідентифікації клієнтів, які втратили документи в результаті воєнних дій або 

вимушеного переїзду. 

Під час війни діяльність ломбардів, що і так має низький ступінь надійності, стала ще 

більш ризиковою, оскільки на кожну одиницю активів стало припадати менше капіталу – 0,34 

грн у 2022 році проти 0,43 грн у 2021 році. 

Під час війни фінансовий стан українців суттєво погіршується. Проте, НБУ поки не 

констатує зростання попиту та пропозиції на ринку мікрокредитів, де, пропонуючи швидкі 

кредити під заставу техніки чи ювелірних виробів, функціонують ломбарди. Загальний спад 

економіки призвів до зменшення використання різноманітних фінансових інструментів, але 

слід очікувати пожвавлення діяльності ломбардів. Цьому сприятиме переведення діяльності у 

більш спокійні регіони, налагодження дистанційного обслуговування тощо. 

Для забезпечення функціонування системи ломбардів в Україні, Національним банком 

здійснено наступні заходи 3: 

 встановлено мораторій на перевірки ломбардів; 

 скасовано заходи впливу за неподання звітності та інформації на вимогу чи запити 

регулятора; 

 відтерміновано виконання значної кількості положень нових ліцензійних вимог; 

 відтерміновано приведення діяльності у відповідність вимогам нових регуляторних 

документів. 

Разом з тим, виклики війни та зниження обсягів діяльності призведе до закриття низки 

ломбардів. Насамперед не втримаються на ринку ті компанії, у яких і раніше були проблеми з 

платоспроможністю, виконанням нормативів та вимог законодавства. Слід очікувати, що під 

час війни ломбарди залишатимуться вагомим джерелом кредитування населення та малого 

бізнесу. При цьому, необхідно дослідити можливості зменшення недоліків ломбардного 

кредитування, оскільки, така фінансова підтримка є досить дорогою 

 
1. Гроші не позичати. Чому в Україні все частіше закриваються ломбарди: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://focus.ua/uk/economics/527194-kak-lombardy-i-mfo-rabotayut-v-ukraine-vo-vremya-vojny 

2. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України .: [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-finansovih.html 

3. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  : https://www.mof.gov.ua/ 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Найважливішим ресурсом сучасних підприємств є працівники. Саме від працівників 

залежить ефективність функціонування підприємства на ринку, прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень, спроможність належним чином управляти всіма іншими його 

ресурсами. Тому нині дуже важливо керівництву підприємств навчитися управляти трудовими 

ресурсами та належним чином використовувати їх трудовий потенціал. 

Вивченням питання управління трудовим потенціалом підприємства займалися такі 

науковці як: Верхоглядова Н.І., Галан О.Є., Ровенська В.В., Русинко М.І., Пасінович І.І., 

https://focus.ua/uk/economics/527194-kak-lombardy-i-mfo-rabotayut-v-ukraine-vo-vremya-vojny
https://www.mof.gov.ua/
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Старко І.Є. тощо. Однак в кожній країні, на кожному підприємстві існують свої специфічні 

проблеми у сфері управління його трудовими ресурсами та їх трудовим потенціалом. 

Трудовий потенціал представляє собою сукупність індивідуальних та організаційних 

властивостей (освіта, кваліфікація, стан здоров’я, вік, знання та вміння, творчість, наснага до 

нового, психічний та нервовий стан, моральні якості, комунікабельність, тощо) кожного 

працівника підприємства і управлінських здібностей керівництва підприємства, які повною 

мірою дозволяють забезпечити ефективне і конкурентне становище підприємства на ринку [2]. 

Існують різні рівні трудового потенціалу [1]: трудовий потенціал індивіда; трудовий потенціал 

групи людей; трудовий потенціал підприємства; трудовий потенціал галузі; трудовий 

потенціал країни (регіону); трудовий потенціал усього суспільства. 

Особливо гостро стоїть питання використання трудового потенціалу на вітчизняних 

підприємствах. Основним показником ефективності використання трудових ресурсів та їх 

потенціалу є продуктивність праці (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Рівень продуктивності праці в окремих країнах світу, дол. США 
Країни Продуктивність праці Країни Продуктивність праці 

Сінгапур 141227 Польща 55716 

США 111712 Грузія 17707 

Німеччина 89805 Україна 15845 

Канада 83891 Молдова 12460 

Примітка. Сформовано на основі даних джерела [3]  

 

Дані таблиці свідчать, що на вітчизняних підприємства продуктивність праці є низькою. 

Так, наприклад, вона у 8,9 рази нижча ніж в Сінгапурі, у 5,7 рази нижча ніж в Німеччині, у 

3,5 рази нижча ніж в Польщі.  

Низький рівень продуктивності праці на вітчизняних підприємствах зумовлений 

неналежною мотивацією працівників до трудової діяльності, використанням застарілої 

техніки та технології тощо. Все це призводить до низького рівня використання трудового 

потенціалу та зниження ефективності функціонування вітчизняних підприємств на ринку. 

Таким чином, на вітчизняних підприємствах неналежним чином використовують 

трудовий потенціал. Для підвищення рівня використання трудового потенціалу вітчизняних 

підприємств слід вжити заходи щодо підвищення мотивації працівників до трудової 

діяльності, оновлення техніко-технологічної бази, переорієнтації на виробництво продукції з 

високим рівнем доданої вартості тощо. 

 
1.Галан О.Є. Трудовий потенціал підприємства – як економічна категорія. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91948/04-GALAN.pdf ?sequence=1 (дата звернення 14.09.2022). 

2.Ровенська В.В. Сучасні підходи до оцінки трудового потенціалу промислового підприємства. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/72006376.pdf (дата звернення 14.09.2022). 

3.Пасінович І.І., Старко І.Є. Продуктивність праці: підходи до оцінювання в світлі сучасних глобальних викликів. 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». 2020. Вип. 98. С. 6-17. 
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ЕТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Етичні питання в маркетингу не є новою сферою дослідження, бо ще стародавні 

філософи від Аристотеля до Цицерона аналізували типові проблеми етики маркетингу понад 

дві тисячі років тому, однак ці питання відчутно актуалізувались в останні кілька десятиліть. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91948/04-GALAN.pdf%20?sequence=1
https://core.ac.uk/download/pdf/72006376.pdf
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Про недовіру громадськості до сучасного бізнесу говориться доволі часто і досить давно. 

Згідно різних досліджень сприйняття етики різних професій, маркетологи займають останнє 

місце серед професіоналів за чесністю та етичними стандартами [1, с. 257]. Сфера маркетингу 

вже давно піддається критиці за низкою етичних аспектів, включаючи такі питання як 

відповідальність за товар, тактики продажу, неправдива реклама, демпінг, завищення цін 

тощо. На жаль, громадськість вважає такі неетичні прояви поведінки правилом, а не винятком. 

Популярність професії маркетолога в нинішніх умовах, демонстрація стійкості цієї 

популярності в умовах кризи та водночас існування істотних стереотипів у суспільстві щодо 

моральних рис та етичності поведінки маркетологів-професіоналів підтверджує доречність 

аналізу особливостей професійної етики у діяльності маркетолога. 

Етичність використання тих чи інших маркетингових інструментів чи реалізації тієї чи 

іншої маркетингової політики міститься в різних відносинах, відносинах між конкретними 

людьми, на яких покладено певні функціональні обов’язки у маркетинговій діяльності. Ці 

відносини між людьми вибудовуються в площині побудови різноманітних інституційних схем 

відносин: «продавець-покупець», «постачальник-клієнт», «виробник-посередник», 

«компанія-конкурент», «сервісна служба-споживач», «дослідник-респондент», «дослідник-

замовник дослідження» тощо. 

Головні питання етичності в сфері маркетингу корелюються з елементами комплексу 

маркетингу та функціональними питаннями. Так, ключовими питаннями етичності в 

комплексі маркетингу можуть виступати: 

 Питання, пов’язані з товаром. До цієї категорії питань відноситься продаж 

потенційно небезпечних, несправних та екологічно шкідливих продуктів. Відповідальність 

маркетолога полягає в тому, що товар повинен відповідати призначенню та заявленим при 

рекламуванні характеристикам. 

 Питання, пов’язані з ціною. До цієї категорії питань відноситься «хижацьке 

ціноутворення», завищення цін, тактика наживи, фіксація цін тощо. 

 Питання, пов’язані з розподілом. Вони стосуються, насамперед усіх питань, що 

можуть виникнути при взаємодії із посередниками. Відповідальність маркетолога полягає в 

тому, щоби досягти порозуміння з постачальниками, посередниками, дистриб’юторами. 

 Питання, пов’язані з просуванням. До етичних питань цієї категорії відноситься 

маніпулювання споживачами задля купівлі ними не потрібних їм товарів. Відповідальність 

маркетолога полягає в тому, що маркетингові комунікації повинні бути чесними та не вводити 

споживача в оману, формуючи у нього хибні очікування про товар чи компанію. 

До функціональних питань, яких стосується маркетингова етика належать: питання, 

пов’язані з продажем; питання, пов’язані зі споживачами; міжнародні питання, зокрема 

питання міжкультурної взаємодії; питання, пов’язані із навчанням маркетингової етики; 

питання, пов’язані з маркетинговими дослідженнями; питання соціального маркетингу; 

питання, пов’язані з використанням Інтернету в комунікаціях; питання, пов’язані з 

законодавством та етикою. 

Можемо стверджувати, що ключовими атрибутами етичної діяльності маркетолога 

виступають його особиста відповідальність та етичні цінності, які притаманні йому особисто 

та суспільству в цілому. 

 
1. Nill A., Schibrowsky J.A. Research on Marketing Ethic: A Systematic Review of the Literature. Journal of Macromarketing. 

September 2007. Pp. 256-273. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Важливим чинником успіху підприємства є ефективне використання  людського 

потенціалу, яке полягає у створенні необхідних умов для реалізації персоналом свого 

особистісного та професійного потенціалу. Кадрові ресурси відіграють важливу роль у 

функціонуванні і розвитку підприємства, відрізняючись найбільш високою рентабельністю, 

так як витрати на підготовку кадрів, їх зміст і розвиток, особливо при існуючій низькій оплаті 

праці не порівняти з соціальним економічним ефектом, який отримує суспільство вцілому.  

Під час війни цінність кадрового потенціалу будь якого підприємства лише посилюється, 

оскільки саме від професійності команди, її вміння долати наслідки непередбачуваного 

зовнішнього середовища та нівелювати опір змінам, що обов’язково приходять в компанію 

незалежно від бажання керівництва. 

За час війни бізнес та ринок праці в Україні пережив кілька еволюційних етапів своєї 

діяльності в нових умовах воєнного стану. Наприкінці лютого та березні 2022р. активність на 

ринку праці різко скоротилась. В країні закрилося багато бізнесів і люди масово втратили 

роботу. Перемістити весь колектив або частину персоналу у безпечні регіони чи інші країни 

та продовжити роботу змогу лише окремі компаній. Переважно це були представники IT-

сектору [1]. Кадри у воєнний період  - єдиний вид ресурсів, який не тільки не втратило вихідну 

вартість, а набуває більш високої цінності за рахунок накопичення професійних вмінь та 

навичок. На нашу думку, на сьогоднішній день, саме від керівництва залежить кадровий 

потенціал підприємства. Якщо керівник зможе змотивувати працівників та створити 

атмосферу для генерування персоналом нових ідей, креативних підходів, створювати 

соціально відповідальний бізнес, то від цього у виграші будуть всі: працівники, керівництво, 

підприємство і країна вцілому. 

Більшість науковців визначали кадровий потенціал, як професійність персоналу та його 

конкурентоздатність.  Враховуючи реалії сьогодення ми б визначили кадровий потенціал, як 

здатність персоналу до швидкої адаптації, позитивний мікроклімат в колективі, розвинутий 

емоційний інтелект, стресостійкість та вміння до креативності. 

Ефективне використання кадрового потенціалу – досить складний процес, що 

складається з низки заходів, ефективне та послідовне виконання яких створює стабільну, 

надійну та конкурентоспроможну команду, яка успішно реалізує покладені на неї завдання [2]. 

Основою діяльності підприємства є кадрове забезпечення, його формування включає низку 

взаємопов’язаних процесів, а саме: первинне формування персоналу, розвиток персоналу, 

вдосконалення персоналу шляхом перепідготовки, навчання, мотивації, професійної 

компетентності, управління кар’єрою. 

Отже, більшість підприємств в умовах війни переглянули власну кадрову політику, 

переоцінили кожного працівника за новими критеріями. Жорстка економія ресурсів, зокрема 

і фінансових, призвела до ситуації, коли керівники намагаються зберегти персонал, який вже 

має досвід роботи на даному підприємстві, є впевненість в прийнятті такого працівника в 

колективі і т.д., оскільки набирати новий персонал в таких непередбачуваних обставинах 

досить ризиковано: відсутність гарантії міграції, низької стресостійкості, можливість 

депресивних настроїв і ще купа ризиків, пов’язаних з новим працівником. 
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ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Початок підприємницької діяльності як частини ведення свого бізнесу в багатьох 

випадках вимагає залучення ресурсів, які значно перевищують можливості мікро-, малого та 

середнього бізнесу. Зокрема, це стосується фінансових ресурсів і призводить до необхідності 

використання зовнішніх джерел фінансування. Одним із варіантів у цьому випадку є лізинг, 

який дає змогу підприємству отримати основні засоби без необхідності їх придбання.Дуже 

часто доступ до лізингу для мікро-, малих та середніх підприємств є простішим, ніж доступ до 

банківського кредиту. Це пов'язано з тим,що лізинговим установам потрібно надавати 

набагато менше застави, ніж у випадку з кредитами. 

Використання лізингу на практиці пов'язане з налагодженням співпраці з лізинговою 

компанією та підготовкою необхідної документації Процедури та документи, що вимагаються, 

можуть відрізнятися в залежності від лізингової компанії, а також від об'єкта лізингу та його 

вартості. Ретельно перевіривши достовірність всіх сторін, що беруть участь в угоді, та всіх 

елементів угоди можна приступати до підписання договору лізингу.У ньому зазначаються: 

об'єкт лізингу, строк лізингу, розмір лізингової ставки, валюта, в якій здійснюється угода, а 

також розподіл лізингових платежів, лізингової ставки, валюта, що використовується в 

розрахунках, а такожрозподіл обов'язків у разі ремонту пошкодженого активу. 

Якщо розглядати різні класи розмірів підприємств, наприклад, в ЄС, то використання 

зовнішнього фінансування в середньому зростає зі збільшенням розміру підприємства. Теж 

саме стосується і лізингу (в т.ч. зворотного викупу та факторингу). Серед МСП з кількістю 

працівників від одного до дев'яти осіб лише 24% використовували лізинг як джерело 

фінансування, порівняно з 53% підприємств з 50 до 249 працівників та 60% великих 

підприємств (з 250 і більше працівниками). За даними Європейської Комісії, існувала також 

різниця в залежності від обороту: В той час як приблизно половина компаній з оборотом 

більше 2 млн. євро користувалися лізингом,фінансовим кредитом або факторингом, лише 27% 

МСП з меншим оборотом використовували цей вид фінансування.МСП у промисловому 

секторі частіше, ніж в інших секторах, використовували це джерело фінансування -44%, тоді 

як у секторі торгівлі - найменше (31%). Згідно з результатами нещодавнього опитування 

(Oxford Economics)[1], підприємства в середньому мають різні причини для прийняття 

рішення про оренду активів. Однак, основною причиною, як виявилося, є цінові міркування 

(ціна лізингу порівняно з іншими формами фінансування).  

Отже, лізинг може стати найбільш доцільним джерелом фінансування діяльності 

підприємств. Фінансовий лізинг є альтернативною формою фінансування, яка складається з 

орендних відносин, кредитування і фінансування. Застосування лізингу сприяє розвитку 

малого і середнього бізнесу, це реальний і дієвий спосіб залучення фінансування на 

підприємство для покращення виробництва. 

https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf
file:///D:/Downloads/13_05_2022.pdf
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ГРАНТОВЕ ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день економічна ситуація як у світі так і в Україні є дуже нестабільною, 

оскільки наявне загострення політичних міжнародних відносин багатьох країн, стосовно 

України її економічне становище з кожним місяцем погіршується, наявна інфляція, наслідки 

пандемії Covid-19, воєнний стан, через що велика частина державних коштів направлена, у 

першу чергу, на утримання армії, озброєння і вивільнення територій країни від воєнної агресії 

Росії, через яку багато підприємств закрилися або знаходяться у простої, а велика частина 

населення втратила житло та роботу. Враховуючи вищеописані економічні умови, що 

склалися на даний момент, найгострішою проблемою є пошук фінансування підприємств та 

організацій, що продовжили своє функціонування і надалі роблять вклад в економіку країни, 

а найактуальнішим вирішенням даної проблеми є співпраця з грантодавцями, грамотне 

залучення грантових коштів та вміле їх використання.  

Грант – це різновид міжнародної допомоги, що надається від донора до резидента 

безповоротньо з метою реалізації певного проєкта, на який направлена грантова програма [1]. 

Отже, грантова програма являє собою комплекс цілей (які можуть висовуватись реципієнту 

задля отримання грантових коштів) та фінансових ресурсів, що надаються безповоротньо, з 

подальшим отриманням  обов’язкового звіту з детальним їх розподіленням та використанням. 

Гранти можуть надаватись не тільки у вигляді коштів, а також як майно, роботи або послуги. 

Стосовно цілей грантових програм вони можуть бути направлені на реалізацію соціальних 

проєктів, проведення благодійних заходів, наукових досліджень, з освітньою метою [2]. 

Одним з таких  прикладів проєктів в економіці спрямованих на підтримку підприємницького 

та IT-сектору (що являє собою інноваційний осередок для всіх сфер діяльності у країні), є 

започатковані КМУ «Програми грантів для розвитку підприємництва та навчання українців» 

[3]. Стосовно грантового фінансування в освіті є програма посольства США в Україні 

«Ініціатива місцевих коледжів - Сфера освіти:Цифрові медіа, журналітика та комунікації» 

(ССІ - Field of Study: Digital Media, Journalism, & Communications), завдяки цьому проєкту 

учасники розробляють індивідуальні плани дій для реалізації програм, які поширюють знання 

про медіаграмотність з іншими, коли вони повернуться додому [4]. Включаючи гостру 

проблему швидкого відновлення нашої країни у післявоєнний період та наявну поступову 

виснаженість державного фінансування актуальним також може бути ще один приклад іншого 

прояву гранту - застосування «Плану Маршала», згідно якого європейські країни вже 

отримували кошти на наступні цілі: харчування та добрива, промислове обладнання, сировина 

для сільського господарства, доларові ресурси задля збільшення міжнародних резервів [5]. 

Найбільшими ресурсами з пошуку грантового фінансування є наступні онлайн-

майданчики: «Гурт», «House of Europe», «Громадський простір», «Час змін». На цих сайтах 

постійно оновлюється інформація про доступні на даний час грантові програми, які 

публікуються та проводяться організаціями, міжнародними фондами, органами влади. 

Розглянемо джерела грантів, на прикладі однієї з найвагоміших приватних іноземних 

організацій, що може надавати грантове фінансування, Міжнародний фонд «Відродження», 
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засновник – американський фінансист Джордж Сорос, який має фактичну та юридичну адресу 

в Україні, а його гранти направлені на розбудову країни, цілі фінансування програм фонду та 

вплив на економіку досліджений у таблиці 1 [6]. 

 

Таблиця 1.  Економічний вплив грантового фінансування Міжнародного фонду 

«Відродження» 
Ціль фінансування Влив на економіку країни 

1 2 

1. Розширення практичного досвіду через обмін та 

стажування науковців, викладачів, студентів. 

Підвищення кваліфікації робітників та збільшення 

ринку праці. 

2. Підтримка незалежних засобів масової 

інформації. 

Медійна глобалізація (можливість продавати свій 

продукт на більш ширшу аудиторію), встановлення 

міжнародних зв’язків, більша впізнаваність, що дає 

змогу залучати більшу кількість пожертв на своє 

функціонування. 

3. Соціальна адаптація та перекваліфікація колишніх 

військовослужбовців; реабілітація важкохворого 

населення; підтримка інклюзивної освіти людей з 

вадами. 

Інтеграція людей в соціально-економічне життя, 

повернення в цивільний сектор економіки, 

пристосування до змін на ринку праці. 

4. Розвиток мережі Інтернет. Налагодження міжнародних зв’язків, пришвидшення 

обміну інформацією, поява онлайн-продажів, 

збільшення ринку унікальних товарів.  

5. Поява центрів адмінастративних послуг. Спрощена процедура оформлення та реєстрації бізнесу, 

створення нових організацій, тим самим збільшує їх 

кількість. 

6. Правова підримка населення, організацій,  

підприємництва. 

Збільшення захищеності бізнесу, підприємств, 

організацій, що слугує стимулом їх розвитку. 

7. Підтримка якості освіти Сприяє покращенню досвідченості нових фахівців на 

ринку праці. 

8. Прозорість видобувних галузей. Прослідковування правильної сплати податків, 

зменшення шкідливого  впливу на екологію. 

9. Розвиток аналітичних центрів. Комерціалізація наукових, аудиторських та 

моніторингових досліджень. 

10. Безвізовий режим з країнами Європи. Розширення міжнародних зв’язків (прогресивність 

розвитку міжнародного ринку товарів та послуг, а 

також ринку праці). 

Примітка. Таблицю створено автором на основі джерела [6.] 

 

Ще однією найвпливовішою організацією в отриманні грантового фінансування є 

провідна у світі – державна агенція міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки - 

USAID. Гранти даної організації направлені на зменшення бідності, міжнародний розвиток, 

покращення здоров’я, розбудова громад. Розглянемо цілі фінансування та вплив на економіку 

країни, відображено у таблиці 2 [7]. 

 

Таблиця 2 - Економічний вплив грантового фінансування USAID 
Ціль фінансування Влив на економіку країни 

1 2 

1.Агрикультура та безпека їжі. Відбувається підтримка агрокультурного сектору економіки України, 

підтримка малого та середнього бізнесу.  

2. Антикорупційні заходи. Зниження ризиків «відмивання» грошей, у  тому числі грантових, 

зменшення впливу тіньової економіки.  

3. Зміни в кліматі. Впровадження еко-бізнесу, нормування виробництва. 

4. Попередження конфліктів та 

стабілізація. 

Запобігання конфліктів у суспільстві, у тому числі через економічні 

кризи. 

5. Демократія та права людини. Загальні заходи, щоб провести реформи у відповідних сферах до 

законодавства ЄС та/або США, що впливає на економічні відносини 

між країнами. 
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Продовж. табл. 2 
1 2 

6. Економічний ріст та торгівля. Глобалізація торгівлі, прозширення торгівельних шляхів, збільшення 

кількості підприємств. 

7. Навколишнє середовище та 

енергетика. 

Підвищення екологічності підприємництва,  забезпечення 

швидковідтворювальної енергети, що дозволяє підтримувати роботу 

організацій. 

8. Освіта та наука. Покращення якості і ґрунтовності наукових досліджень та розробок, у 

тому числі й в економіці, підвищення кваліфікації робітників та їх 

перекваліфікація у разі потреби. 

9.Гендерна рівність. Підвищення ролі жінок на ринку праці, залучення їх у керуючі органи 

організацій, безпретензійний прийом на роботу. 

10. Глобальне здоров’я. Недопущення повторення пандемій, підримка швидкого пошуку ліків у 

разі їх появи, що збільшує здоров’я громадян та їх працездатність. 

11. Гуманітарна допомога. Підтримка найбільш вразливих верств населення, задля їх економічної 

стабільності. 

12. Підтримка інновацій. Пришвидшення процесу виробництва, спрощене обслуговування 

споживачів втиробленого продукту, зменшення навантаження на 

персонал. 

Примітка. Таблицю створено автором на основі джерела [7]. 

 

 

Підсумовуючи усе вищевикладене, можна свідчити про те, що важливість грантового 

фінансування полягає у підтримці вразливих верств населення, підтримку депресивних 

районів, розвиток міжнародних зв’язків та інновацій, забезпечення правової захищенності та 

функціонування антикорупційної діяльності. В умовах нестабільного економічного стану в 

країні пошук грантового фінансування як ніколи вирішує проблеми простою підприємств та 

підтримку населення що втратило роботу через закриття організацій, під час воєнного стану 

та інших надзвичайних ситуацій грантові кошти надаються також на виплати внутрішньо 

переміщених осіб, людей, що втратили житло внаслідок воєнної агресії, гуманітарну допомогу 

на продовольче забезпечення постраждалого населення. 
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ЕКОСИСТЕМНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасна економічна система перебуває під впливом процесів макроекономічної 

нестабільності, зумовленої кризовими явищами економічного та неекономічного характеру. У 

цих складних умовах у бізнес-середовищі більшості країн світу відбулися трансформації, що 

проявилися як у суттєвому скороченні кількості підприємств (переважно малого та середнього 

бізнесу), так і в розвитку нових бізнес-моделей, які виявилися здатними існувати і розвиватися 

в умовах турбулентного середовища. До числа останніх відносять й “екосистеми”, які 

характеризуються швидкісним зростанням та випереджаючою динамікою міжнародного 

капіталообміну. Так, згідно з дослідженнями McKinsey, “до 2025 року на набір цифрових 

екосистем, що формується, може припадати понад $60 трлн. доходу, або приблизно третина 

глобального корпоративного доходу” [1, с. 39]. 

У зарубіжних і вітчизняних дослідження реалізуються різні методологічні підходи 

стосовно екосистемних бізнес-моделей. Проте спостерігається дискусійність поглядів 

науковців на те, чи є екосистемна бізнес-модель самостійною, відмінною від інших 

економічною формою, чи є результатом еволюції інших форм (вертикально інтегрована 

структура, горизонтально-інтегрована структура, кооперація, кластер тощо).  

Так, фахівці БКГ, роблячи акцент на таку особливість екосистемних бізнес-моделей як 

створення цінностей шляхом розвитку партнерських відносин, вважають їх такими, що 

конкурують із вертикально-інтегрованими структурами, з “ієрархічними ланцюжками 

поставок”, з моделлю “відкритого ринку”. Схожої позиції дотримуються фахівці Deloitte, які 

вважають екосистемну бізнес-модель “платформною бізнес-моделлю”, “що зберігає в собі 

інтеграційні функції” та утворює “численні мережеві ефекти”. При цьому її головним  

призначенням є співпраця з метою залучення й утримання клієнтів, оскільки формується 

особливе середовище, в якому конкуренція є другорядним фактором [2, с. 140].  

Серед однодумців, які наполягають на спорідненості екосистемних бізнес-моделей із 

стратегічними альянсами та вертикально і горизонтально інтегрованими компаніями, досить 

багато дослідників і аналітиків. Але є й ті, хто має протилежну точку зору. Наприклад, група 

дослідників, які, навпаки, не бачать різниці між екосистемними бізнес-моделями, ланцюжками 

цінностей і кластерами. Наприклад, А. Грінфілд, вивчаючи екосистемні бізнес-моделі таких 

компаній, як Google, Microsoft, Amazon та Apple, стверджує: “Це кластери/ланцюжки нового 

типу” [3, с. 811]. Існують й інші позиції. Окремі експерти вважають екосистемну бізнес-модель 

“чорним лебедем”, інші їм опонують [5, с. 296]. 

Однак серед характерних рис, які дають змогу відокремлювати екосистемні бізнес-

моделі від зазначених форм інтеграції та кооперації, тільки деякі, на наш погляд, є 

об’єктивними. Вони полягають у тому, що екосистемна бізнес-модель вирізняється 

відсутністю або мінімізацією бюрократії і максимальною швидкістю комерціалізації інновацій 

(“Time-to-market”). Ще однією рисою особливістю екосистемних бізнес-моделей є можливість 

технологічного обміну між суб’єктами господарської діяльності. 

 Розвиток наукових досліджень екосистемних моделей і реалізація їх на практиці 

вимагають здійснити пошук / формування / вибір більш точної та автентичної дефініції. Отже, 

вважаємо, що екосистемна бізнес-модель - це заснована на платформі сукупність 

взаємозалежних суб’єктів господарювання, метою діяльності якої є спільне створення цінності 

основного продукту або послуги та комплементарних товарів/послуг. Екосистеми різняться за 

своєю структурою і розміром, оскільки вони динамічні і характеризуються відносно 
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автономними, модульними відносинами між учасниками. Проте існують традиційні учасники 

екосистеми, такі як платформи, комплементори та користувачі. 

Платформи - діючі суб’єкти екосистеми, які є основою для підприємств, що пропонують 

комплементарні продукти або послуги. Оскільки екосистемами, заснованими на платформі, 

управляє власник платформи, слід зазначити, що платформи, власники платформ та 

платформні компанії є тотожними поняттями. 

Комплементори – це учасники, які виробляють додаткові продукти та послуги, що 

формують цінність основної пропозиції. Комплементори протилежні постачальникам. 

Якщо підприємство взаємодіє з постачальниками, воно формує діадичну структуру 

управління. Якщо ж відносини формуються між підприємством та комплементором, вони 

створюють багатосторонню структуру, яка забезпечує створення спільної вартості та 

об’єктивний розподіл доданої вартості; узгоджуються стандарти взаємодії та відповідні 

складові бізнес-моделей. 

Користувачі є учасниками екосистеми, які отримують вигоду від використання 

платформи як джерела задоволення сформованого попиту. Користувачі, в свою чергу, 

поділяються на дві основні категорії: користувачі з боку пропозиції та користувачі з боку 

попиту. Користувачі, що формують пропозицію, є постачальниками контенту, які 

використовують платформи для пошуку своїх клієнтів і постачання продукту або послуги. 

Користувачі, що формують попит, - це споживачі пропозиції, яку надає платформа. Це можуть 

бути приватні особи, підприємства та організації. 

Г. Джереффі, Дж. Гамфрі та Т. Старджен сформулювали п'ять типів управління 

глобальним ланцюжком створення вартості, а саме: ринковий, модульний, заснований на 

відносинах, залежний та ієрархічний. На відміну від традиційних ринків та ієрархічно 

керованих ланцюжків постачань, екосистеми є новими комплексними структурами 

економічних відносин. Вони не відповідають класичним взаємовідносинам підприємства з 

постачальником: ні в інтегрованих ієрархіях, ні в стратегічних мережах [4, с. 165].  

Науковці та експерти вважають, що екосистемам притаманний модульний тип 

управління. Модульний тип управління відрізняється від інших типів низкою особливостей: 

постачальники в модульних ланцюжках створення вартості виробляють продукти за 

специфікаціями клієнта; несуть повну відповідальність за компетенції, пов’язані з 

технологічним процесом; під час надання послуг використовують загальний механізм, який 

обмежує інвестиції в конкретні транзакції; здійснюють капітальні витрати на складові і 

матеріали від імені клієнтів. 

Разом з модульним управлінням, екосистеми мають й інші характеристики, а саме [5, с. 

301]: 

 екосистеми проходять певні етапи життєвого циклу, оскільки взаємодії між 

зацікавленими сторонами є динамічними, наслідком чого є зміна інфраструктури; 

 екосистеми не ізольовані, існує безліч змінних ланцюжків поставок, які зазнають 

трансформацій через технологічні досягнення та інновації; 

 екосистеми розвиваються завдяки тісному і регулярному партнерству платформи з 

її комплементорами. 

Доцільно наголосити, що успіх підприємства залежить від створеної ним споживчої 

цінності. Ґрунтуючись на працях М. Портера, підприємство має домінуючі конкурентні 

переваги, якщо продукує товари (послуги) з високим рівнем споживчих цінностей. рентними 

перевагами та унікальними ключовими компетенціями. Учасники платформи мають 

реалізовувати конкретні ролі на платформі з метою створення цінності. Соціально-економічні 

ролі мають бути чітко детерміновані на ранніх етапах проектування платформи [1, с. 55]. Під 

час розробки платформи необхідно враховувати механізми створення цінності. Щодо клієнта 

це може означати економію матеріальних і часових ресурсів, а для постачальника (або 

комплементора) - підвищення рівня впізнаваності і довіри до бренду.  
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Інструментарій механізму створення цінності, створюваної в екосистемах, можна 

розділити на 3 основні групи: основний продукт або продукти, створені лідерами платформи; 

комплементарний продукт/послуга; мережеві ефекти. 

Р. Аднер підкреслює важливість інновацій у створенні доданої вартості й стверджує, що 

інноваційність залежить від змін у макро- та мікросередовищі середовищі підприємства, 

наслідком чого є інтеграція материнської компанії в екосистему взаємозалежних інновацій. Це 

стосується як основного продукту, так і комплементарного продукту/послуги [2, с. 147]. Згідно 

Н. Туре мережеві ефекти є фундаментальним механізмом створення цінності платформи [3, с. 

825]. 

Варто підкреслити, що особливостями платформних екосистемних бізнес-моделей є такі 

їхні властивості, як орієнтація на швидке формування клієнтської бази, активізація позитивних 

мережевих ефектів, ефект економії на масштабах, підтримка бажання клієнтів залишатися в 

бізнес-екосистемі, формування та аналіз даних про клієнтів, використання результатів аналізу 

цих даних для маркетингової діяльності та виходу платформ на нові сегменти ринку. 

Отже, резюмуючи сказане вище, можна зробити висновок, що у XXI ст. формування та 

розвиток інформаційно-технологічних платформ й екосистемних бізнес-моделей відбувається 

під впливом різновекторних чинників. Насамперед, це фактори, технологічного характеру, які 

успішно використовують у практичній бізнес-діяльності. Здійснюють  істотний вплив фактори 

глобального характеру, а також фактори зменшення результативної дії традиційних бізнес-

моделей, сценаріїв тощо. Очевидно, що прийняття та осмислення об’єктивного феномену 

екосистем повинні відбуватися саме через побудову платформної економічної системи, яка 

максимізує конкурентні переваги учасників соціально-економічної взаємодії.  
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ-СЕРЕДОВИЩІ 

 

Одним з шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства є запровадження 

дієвої системи прийняття рішень в контексті управлінського обліку. Загалом, управлінський 

облік на сучасному підприємстві – не данина прогресивним західним практикам, та не 

додаткові обтяжливі обов’язки, що покладаються на бухгалтерську службу, а відтак 

реалізуються за залишковим принципом, скорше для проформи. Сучасний управлінський 

облік – потужний інструмент вдосконалення усіх процесів, невід’ємна частина системи 

тотального управління якістю. За означенням Британського інституту професійних 

управлінців СІМА управлінський облік – це застосування принципів бухгалтерського та 

фінансового обліку для формування, захисту і підвищення вартості для акціонерів 

комерційних та некомерційних, приватних та публічних організацій. Принципів – саме, так, 

але інструменти набагато ширші. Основна мета управлінського обліку в сучасному бізнес-
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середовищі - інтерпретація результатів роботи бізнесу в різні типи інформації для допомоги в 

плануванні, контролі та прийнятті рішень. Отже, це інформаційна система прийняття рішень 

[1], сукупність інформаційних ресурсів, баз знань і найважливіша частина єдиного 

інформаційного простору [2]. 

На відміну від бухгалтерського та фінансового обліку, управлінський облік не 

обмежений регламентами та стандартами, і це велика перевага для пошуку нестандартних 

шляхів підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Орієнтований, у першу чергу, на 

внутрішнього користувача, управлінський облік у якості вхідної та вихідної інформації здатен 

використовувати значний масив інформації, як кількісної, так і якісної. Такий привілей 

недоступний (подекуди і не потрібний) спеціалістам з бухгалтерського обліку в силу більш 

жорсткої регламентації. Набагато ширший простір для рішень прогнозного характеру, 

набагато більше свободи у трактуванні отриманих результатів (із забезпеченням 

відповідальності за наслідки таких рішень) перетворюють управлінський облік в сучасних 

умовах в, певною мірою, творчий процес, покликаний винайти найбільш оптимальні шляхи 

розвитку підприємства.  

Завдання менеджера з управлінського обліку: 

 формулювання політик та корпоративних цілей; 

 формулювання стратегічних планів, які випливають із корпоративних цілей; 

 формулювання короткострокових операційних планів; 

 отримання та використання фінансування; 

 створення внутрішніх систем, реєстрація подій та угод, а також управління 

інформаційними системами; 

 збір, комунікація та інтерпретація фінансової та операційної інформації (такої як 

витрати на створення та виробництво продукту) для керівництва та інших 

зацікавлених осіб; 

 надання специфічної інформації та аналізу для прийняття управлінських рішень 

(наприклад, скільки та якої продукції виробляти); 

 моніторинг фактичних результатів та порівняння їх із запланованими (наприклад, 

аналіз бюджетів), проведення порівняльного аналізу, а також ініціація дій щодо 

покращення діяльності; 

 розробка показників ефективності діяльності та стандартів, фінансових та 

нефінансових, кількісних та якісних, з метою моніторингу та контролю, 

 покращення роботи бізнес-систем та процесів через управління ризиками та 

проведення внутрішнього аудиту. 

Означене посилює роль менеджера з управлінського обліку у сучасному бізнес-

середовищі. По-перше, це функціональна одиниця (або підрозділ, якщо дозволяють фінанси 

бізнесу), інтегрована у інші бізнес-підрозділи, ні в якому разі не «довісок» до функцій 

головного бухгалтера. По-друге, менеджер з управлінського обліку виступає як драйвер з 

розвитку бізнесу, у якості ментора, консультанта. Природньо, що менеджер з управлінського 

обліку інтегрований у систему управління, це керівна позиція в організації.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ   

 

Відстежуючи тренди у сфері гостинності, можна краще зрозуміти запити гостей і 

побачити нові можливості для розвитку бізнесу. Люди, які в повсякденному житті активно 

використовують гаджети та різні цифрові платформи, розраховують на безперешкодну 

комунікацію через ці платформи й максимально зручний сервіс. Тому гравці готельно-

ресторанної індустрії активно шукають нові способи використання технологій для створення 

очікувань клієнтів. Те, що ще недавно здавалося фантастикою, наприклад, "розумні" номери, 

роботи та віртуальна реальність сьогодні вже є частиною бізнесу. Технології перебудовують і 

роботу персоналу, при чому це стосується не тільки великих мереж, але і невеликих закладів. 

CRM-системи для готелів і ресторанів допомагають більш ефективно організувати роботу 

персоналу і вибудувати комунікацію з гостями. Часи тривалого утримання працівників, 

пасивних ієрархічних стилів управління минули. Залучення, розвиток та збереження належних 

талантів в індустрії гостинності та всередині неї залишається основною проблемою [1]. 

Інновації в туризмі та гостинності – це комплекс новітніх заходів, які направлені на 

позитивну динаміку розвитку галузі, що сприятиме економічному розвитку як регіону, так і 

країни. Інноваційний процес реалізується через ринок туристичних послуг, рівень 

задоволеності клієнта, а також завдяки адаптації туристичної інфраструктури до можливості 

впровадження продуктових, технологічних, сервісних, маркетингових, організаційно-

управлінських інновацій. ляхами використання інноваційних технологій у регіональному 

розвитку туризму і гостинності є впровадження до об’єктів регіональної інноваційної політики 

різних видів інновацій під чітким керівництвом її суб’єктних одиниць. Створення нових 

продуктів і послуг з удосконаленими споживчими властивостями, успішна їх реалізація на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення ступеня збалансованості організаційно-

економічного бізнес-середовища, раціональність використання інвестиційних, кадрових, 

матеріально-технічних, маркетингових ресурсів формують інноваційну модель розвитку 

туристичної галузі й індустрії гостинності регіону. Створення інноваційного продукту є 

безперечним фактором розвитку туризму і гостинності в регіоні [2].  

 Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання послуг 

максимально високої якості. Сьогодні стає все складніше залучити клієнта зручними 

апартаментами з красивим видом з вікон, оскільки такий набір послуг, як супутникове 

телебачення, Wi-Fi, spa-салон, масажний кабінет і басейн став звичним і майже обов'язковим. 

Потенційний гість готелю це людина, яка вже не вміє жити без мобільного телефону та 

Інтернету, а інформаційні технології дозволяють їй вивчити інформацію про готелі на сайтах, 

забронювати номер on-line, а потім замовити залізничний або авіаквиток і вирушити у 

подорож [3]. 

Впровадження інновацій у готельну індустрію є важливою умовою адаптації компанії до 

мінливих умов навколишнього середовища шляхом впровадження тенденцій, технологій та 

продуктів, що відповідають потребам окремих груп споживачів, і спрямовані на забезпечення 

економічної, соціальної та екологічної ефективності. Ефективність обраного інноваційного 

методу розвитку готелю залежить від застосування ефективної системи управління 

інноваціями. Інноваційний менеджмент готельного підприємства є невід'ємною частиною 

управління стратегічним розвитком, спрямованим на дослідження та прийняття ринку, 

прийняття рішень щодо впровадження інновацій, які забезпечать високий рівень 
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конкурентоспроможності готелю, підвищать якість послуг, знизять витрати та організують 

впровадження цих інновацій на підприємстві [4].  

Сьогодні на туристичному ринку на інтенсивність і масштаб конкуренції між 

туристичними підприємствами впливає стан комунікаційних мереж (інтернет та альтернативні 

способи зв’язку з клієнтами та партнерами). Ключова інновація у мережі Інтернет зробила 

більше, ніж стимулювання зростання у сфері інформаційних технологій. Стійке економічне 

зростання можливе тільки тоді, коли міжгалузеві мультиплікатори починають синергізувати 

один з одним. Для туристичних фірм-користувачів економічний ефект від застосування 

інновацій може виражатися в наступних показниках: зростанні обсягу продажів; розширенні 

географії туристського продукту; зниженні витрат на рекламу і просування власного 

туристського продукту; підвищення його якості завдяки використанню міжнародних 

стандартів; скорочення часу обслуговування та оформлення документів [5]. 

Для того, щоб туризм відновився після кризи, його слід реанімувати упровадженням 

різного роду новацій. Зробити це можна багатьма шляхами. Але, основними мають стати – 

державна підтримка туризму та підприємницьких ініціатив у даній сфері, поліпшення сервісу, 

зокрема у сфері гостинності, та посилення інформаційної компанії, зокрема в мережі Інтернет. 

Управлінський механізм регулювання діяльності туристичних підприємств потребує 

доповнення необхідними ключовими інноваційними методиками для оцінки клімату 

місцевості та регіону в цілому для вирішення завдань рекреації та туризму. На сучасному етапі 

розвитку туристичної індустрії, за широкого впровадження інновацій, сформувалась нагальна 

необхідність пошуку інноваційних систем інтегральних оцінок рекреаційних територій, що 

дозволяє більш ґрунтовно розробляти та впроваджувати інноваційні стратегії розвитку 

підприємств туристичної індустрії. Сучасна інноваційна економіка потребує використання 

новітнього комплексу управлінських заходів, зокрема у сфері технологій, які здатні швидко 

модернізуватися, що дозволить за допомогою кількісних характеристик дати опосередковану, 

але доволі точну характеристику території для подальшого розвитку рекреаційної та 

туристичної індустрії [6]. 

Планування інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму і прогнозування їх розвитку в межах загальної стратегії охоплює такі етапи: аналіз 

вимог зовнішнього середовища і закономірностей внутрішнього середовища, визначення 

загальної стратегії функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму, 

визначення інноваційних можливостей, формування стратегічних інноваційних завдань, 

розробка концепції інноваційної стратегії, та бізнес-планів і програм інноваційної діяльності, 

реалізація інноваційних проєктів. Аналіз підприємств готельного господарства, які успішно 

здійснюють інноваційну діяльність, показує, що спонукальним мотивом для розробки 

інновацій є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність в цілому і зокрема 

інноваційну. Іншою основною умовою для впровадження інновацій є наявність ефективної 

системи маркетингу, що забезпечує зв'язок підприємства з кінцевим споживачем готельного 

продукту з метою постійно виявлення нових явних і прихованих потреб споживачів щодо 

якості продукції та готельної послуги [7]. 
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ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТУРИЗМУ 

 

Загальний стан фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку оцінюється на основі 

макроекономічних показників. Одержало поширення використання таких показників, як 

динаміка ВВП; динаміка валютного курсу; рівень попиту на вироблену продукцію та послуги; 

динаміка фондових індексів; рівень ставок банківського кредитування; податкове оточення; 

динаміка та структура закордонних інвестицій в економіку країни. Зазначені агреговані 

показники характеризують стан як економіки в цілому, так і окремих галузей. Вони є 

достатньо об’єктивними, тому їх можна застосовувати для оцінки інвестиційної привабливості 

макросередовища. Розташування підприємств готельно-ресторанного бізнесу не завжди 

враховує розвиток інфраструктури міст і транспортної мережі, адресну спрямованість на 

потенційного споживача, а відразу ж пропонується висока вартість ціни послуг. У більшості 

випадків підприємства готельно-ресторанного бізнесу та туризму працюють на фундаменті 

збанкрутілих або перепроданих закладів, за старими технологіями, на застарілому обладнанні, 

з використанням екологічно небезпечної сировини (що диктується економією витрат 

виробництва й обслуговування). загострення політичної та економічної кризи, військові дії на 

сході України на тлі загальносвітової кризи призвели до значного сповільнення темпів 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу. З іншого боку, сповільнення зростання готельно-

ресторанного бізнесу викликане відсутністю достатнього інноваційного забезпечення галузі, 

прорахунками в її регулюванні з боку відповідних державних структур і низькою купівельною 

спроможністю населення України, яке не в змозі користуватися цими послугами. За таких 

умов необхідні формування та реалізація інвестиційної політики щодо розвитку готельно-

ресторанного господарства [1].  

Розширення фінансування розвитку готельних підприємств рахунком власних коштів 

можливе за умови зниження податкового навантаження; надання можливості суб’єктам 

господарювання використовувати як рівномірну, так і прискорену амортизацію відповідно до 

цілей діяльності; створення на підприємствах облікової політики фонду відновлення з метою 

цільового використання амортизаційних відрахувань на інвестиційні потреби. Наступним 

джерелом фінансування подальшого розвитку підприємств готельного господарства є 

кредитні ресурси. Однак вони є недоступними для більшості підприємств через високу 

вартість банківських кредитів і неприбуткову (або недостатньо прибуткову) діяльність 

підприємств цієї сфери. Ще одним джерелом фінансування готельного господарства України 

є прямі іноземні інвестиції. Оскільки обсяги іноземного капіталу в готельне господарство 

недостатні й не сприяють розв’язанню інвестиційної проблеми, необхідно розвивати систему 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39050/1/збірник%20Конференція%20жовтень%202021.pdf
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залучення до інвестування внутрішніх ресурсів, здійснювати їх підтримку та гарантувати 

повернення вкладених коштів [2].  

Для активізації інвестиційних процесів необхідно визначити рівень інвестиційної 

привабливості об’єкта інвестування і за результатами зазначеної оцінки здійснювати пошук 

напрямів активізації інвестування. Концептуальний підхід до управління інвестиційною 

діяльністю в туризмі та гостинності на регіональному рівні покликаний забезпечити 

формування конкурентоспроможних стратегії та тактики інвестиційних процесів за 

результатами проведених досліджень поточного стану розвитку зазначених галузей. В 

інвестиційній стратегії розвитку туристичної індустрії визначаються пріоритети напрямів 

туристської діяльності й форми інвестицій, джерела і характер формування інвестиційних 

ресурсів, а також послідовність етапів реалізації системи цілей, яка визначає межі 

можливостей інвестиційної активності туристських підприємств у перспективному періоді. 

При цьому програмно-цільовий підхід до галузевого інвестування в Україні є 

найоптимальнішим напрямом активізації інвестиційного забезпечення [3].  

У існуючих швидкомінливих та висококонкурентних умовах найбільш прийнятними й 

відповідними для успішної реалізації стратегій розвитку вітчизняних підприємств є ідеї 

комплексного підходу, тобто процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії 

розвитку туристичних підприємств повинен визначатися узгодженими інноваційними та 

інвестиційними стратегічними напрямами розвитку. Для створення привабливого 

інвестиційного клімату у сфері гостинності необхідно: забезпечити впровадження механізмів 

економічного стимулювання інвестиційної діяльності підприємств; залучення 

довготермінових іноземних кредитів у розбудову сфери гостинності; підвищення дієвості 

податкових важелів та активізації бюджетного фінансування підприємств тимчасового 

розміщення; спрямування коштів місцевих бюджетів, на розбудову туристичної 

інфраструктури та популяризацію туристичного продукту. Зважаючи на світовий досвід 

реалізації інвестиційної діяльності у сфері гостинності, українські компанії мають значні 

нереалізовані можливості щодо ефективного формування власних, залучених і запозичених 

інвестиційних ресурсів як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках з метою досягнення 

стійких темпів економічного зростання [4].  

UNWTO визначила, що саме міжнародна туристична діяльність займає провідні позиції 

та притягує до себе інвестиційні ресурси з інших сфер міжнародних економічних відносин. 

Ефект збільшення валового продукту в туризмі має передусім регіональне значення, особливо 

зважаючи на той факт, що первинний виторг туристичних підприємств переходить у сферу 

регіональної торгівлі, промисловості та сільського господарства (ефект мультиплікатора). 

Враховуючи потенціал галузі та її інвестиційну привабливість, значна частина капіталу, 

трудових ресурсів із фінансового, транспортного, виробничого секторів перерозподіляється 

на користь туристичної індустрії, в тому числі й в рамках ТНК. В межах окремої країни 

економічна діяльність у туристичній сфері робить значний внесок у створення валового 

національного продукту, в тому числі й за рахунок значного обсягу реалізованих послуг як 

безпосередньо у самій галузі, так і супутніх сферах, які є постачальниками певних товарів і 

послуг для туристичного підприємства [5].  

Туризм і готельне господарство суттєво впливають на економіку і розвиток більшості 

регіонів України, сприяють надходженню валюти в країну, створенню нових робочих місць, 

покращенню інфраструктури. чим більший наплив туристів у країну, тим кращий розвиток 

готельного господарства. Туристична і готельна індустрія мають унікальну структуру. 

Інвестиції держави в інфраструктуру, а іноді й в дорогу матеріально-технічну базу туризму, 

стимулюють інвестування численних підприємств малого бізнесу. Туристична індустрія є 

досить капіталомісткою галуззю через високу вартість нерухомості й обладнання. Так, капітал 

в індустрію гостинності залучається на тривалий період часу і повертається досить повільно, 

а сама структура інвестицій у цьому секторі подібна до інвестицій у промисловість, що 

вимагає великих затрат [6].  
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Державні підприємства в національній економіці є певним важелем ціленаправеного 

економічного розвитку, що забезпечують розвиток менш прибуткових однак пріоритетних 

галузей економіки. В Україні держава є найбільшим власником активів (3500 об’єктів 

державної власності) При цьому в більшості випадків державні підприємства зазвичай 

працюють в неприбуткових секторах економіки, що потребує новітніх підходів до управління. 

40% державних підприємств в Україні припинили свою діяльність кожне третє державне 

підприємств є збитковим та є джерелом фіскальних збитків [1]. За таких умов забезпечення 

ефективного управління є основною умовою розвитку національної економіки вцілому.  

Менеджменту державних підприємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

науковців, в тому числі Тарасюк Г. М., Іваницька О. М., Поєдинок В. В., Зюзь Д. В., Щербина 

В. І., Муха Р. А. та інші. Відмічаючи цінність отриманих переліченими науковцями 

результатів потребують уточнення сучасні особливості менеджменту державних підприємств 

України 

Мета даного дослідження полягає дослідженні особливостей управління, які характерні 

для державних підприємств в Україні. 

Тривалий час наша держава, зокрема і наукова спільнота, приділяли більше уваги 

малому та середньому бізнесу приватної власності, а державних підприємств ставало все 

менше, адже вони продавалися, що аргументувалося їх збитковістю, неефективністю, 

корумпованістю та відсутністю конкурентоспроможності. Проте такі дії не завжди позитивно 

впливають на державу, адже у період повномасштабної російсько-української війни деякі 

підприємства (у минулому державні), зокрема «Мотор Січ», працювали лише у власних 

інтересах і вчинили кримінальне правопорушення, а саме державну зраду. Для подальшого 

уникнення подібних ситуацій уряд вилучив активи 5-х підприємств, які здатні забезпечувати 

оборонну сферу. Для ефективної роботи цих організацій держава має застосовувати особливі 

механізми управління. 
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Діяльність державних підприємств в Україні регулюється законодавчими нормативно-

правовими актами такими як: Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закон України «Про управління об’єктами державної власності». 

Державне підприємство розглядається як юридична особа. Її створює уряд держави для 

участі в комерційній діяльності від його імені. Така організація може бути повністю або 

частково власністю держави [2]. 

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема у ЗУ «Про управління об’єктами 

державної власності» № 185-V від 21.09.2006 р. йдеться «управління об'єктами державної 

власності являє собою здійснення повноважень Кабінетом Міністрів України та 

уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, щодо реалізації прав держави як власника 

цих об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, 

визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних 

потреб»[3]. 

Менеджмент являє собою здійснення управлінської діяльності через функції 

планування, організації, мотивації та контролю задля отримання прибутку, мінімізації витрат 

та в цілому  розвитку організації. На сучасному етапі в Україні державні підприємства 

переходять на сучасну модель управління , яка передбачає запровадження інструментів 

корпоративного управління (стратегічного панування, розробка та затвердження державою як 

акціонером окремих політик власності для кожного окремого підприємства, призначення 

незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення  для наглядових рад та правлінь. 

На Урядовому порталі визначено основні елементи сучасної модель управління 

державними підприємствами (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Сучасна модель управління державними підприємствами [1] 

 

Отже, на основі представлених вище визначень, поняття «менеджмент державних 

підприємств» можна трактувати як управління організацією, яка перебуває у державній 

власності частково або повно, і її функціонування та розвиток здійснюється в рамках 

визначених чинним законодавством. 

Науковці характеризують управління державною власністю за допомогою таких 

критеріїв: 

- підвищення вартості державного майна; 

- капіталізація; 

- обсяг сплачених податків; 

- обсяг виплаченої зарплати; 

- обсяг здійснених інвестицій [3]. 

Діяльність державних підприємств мають свої особливості у ринковому середовищі 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Вимоги ринкового середовища здійснення господарської діяльності 

державний підприємств в Україні [5]. 

 

Отже, державне підприємство забезпечує розвиток держави, не лише через отримання 

прибутку, забезпечення населення роботою, але й через виробництво товарів, які необхідні 

для суспільства, для безпеки держави, для подолання кризових ситуацій, встановлення 

ринкової рівноваги тощо. Тому для здійснення таких заходів потрібно особливу увагу 

приділяти менеджменту організації з метою розвитку та ефективної діяльності. 

Лише чітке визначення цілей діяльності державних підприємств, їх дотримання, 

виконання замовлення держави, унікальність продукції, попит на товар чи послуги, 

відсутність політичного тиску – є аспектами прибуткової діяльності. Окрім цього, 

відмежування менеджменту державних підприємств від політичного впливу вимагає 

кардинальної зміни характеру відбору кадрів на посади керівників державних підприємств[5]. 

Державні підприємства потребують певних особливостей їх управління, адже діяльність 

таких організацій спрямована не лише на отримання прибутку, але й на соціальне 

забезпечення суспільних потреб та безпеки. Тому особи, які займають керівні посади повинні 

чітко визначати цілі функціонування, здійснювати пошук альтернативних стратегій розвитку 

та запроваджувати їх на практиці. Основною метою діяльності державних підприємств є 

безпосередньо розвиток держави через виробництво тієї або іншої продукції чи надання 

послуг населенню. 

За проведеним дослідженням можна зробити висновки, що управління державними 

підприємствами має свої особливості, проте на даному етапі потребує змін, а саме необхідно 

провести заходи з  удосконалення нормативно-правового забезпечення, формування 

ефективного механізму управління державним сектором економіки. Також потрібно 

розробити свою модель управління державними підприємствами, яка б враховувала 

національний устрій і традиції України.  
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БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ 

 

В контексті військового стану в Україні більшість бізнес-структур зосередили діяльність 

на електронній комерції і послугуються правилами ведення цифрового бізнесу. Останній 

здатний забезпечити адаптацію до змін у зовнішньому середовищі, реконфігурувати бізнес-

моделі та забезпечити раціональне використання фінансових, матеріальних і інформаційних 

ресурсів. Бізнес-модель цифрового бізнесу задовільняє мінливі запити, потреби у он-лайн 

покупках, створює найкращу ціннісну ринкову пропозицію відносно конкурентів. 

Проблемами бізнес-моделювання в цифровій економіці займалися дослідники, серед 

яких: Л.С. Шевченко [1], яка обґрунтовує доцільність створення фірмами платформ та 

пов’язаних із ними екосистем є ознакою платформної економіки. Ці платформи скорочують 

трансакційні витрати клієнтів, зменшують час виведення нового продукту на ринок, 

забезпечують мережевий ефект двостороннього ринку. В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський [2], 

які пропонують розглядати цифрову модернізацію економіки як елемент проривного 

розвитку. А. Наторіна [3], яка пропонує з огляду на відсутність уніфікованої бізнес-моделі 

цифрового бізнесу для успішного ведення та розвитку цифрового бізнесу її реконфігурування 

у транзитивну.  

Метою роботи є визначення підходів до трактування бізнес-моделі цифрової економіки.  

Загалом виділяють чотири підходи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Підходи до сутності бізнес-моделей цифрової економіки * 

* узагальнено автором 

 

Переваги репрезентативного підходу: 1) бізнес-модель є ідеальне подання реальності; 2) 

аналіз моделі на макро та мікрорівнях. 

Переваги функціонального підходу: 1) чітке визначення ролі бізнес-моделі у діяльності; 

2) значна увага приділяється комерціалізації технологій і стратегій. 

Переваги прагматичного підходу: 1) бізнес-модель розглядається як вирішення 

конкретної проблеми; 2) бізнес-модель є динамічна і постійно змінюється. 

Переваги системного підходу: 1) бізнес-моделі є менш абстрактними; 2) розглядає 

екстернальні та інтернальні системи. 

Таким чино, важливо досліджування властивості бізнес-моделей цифрової економіки та 

добирати саме ту, яка найбільш підходить під опис бізнесу окремого суб’єкта господарювання. 
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СУЧАСНА ПАРСИПАТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ МІСТОМ 

 

Серед сучасних концепцій, що обґрунтують важливість конструктивної ролі громадян як 

повноправних політичних акторів у формуванні політики, вигідно виділяється теорія 

демократії участі або партисипативна демократія. Важливо відмітити, що окрім очевидної 

проблеми участі жителів (кінцевих користувачів), мається на увазі залучена участь усіх сторін 

процесу, тобто адміністрації, представників бізнесу і фахівців з усіх галузей міського 

господарства. Також це дозволяє на самому ранньому етапі включити до проекта важливі для 

жителів риси, які зроблять проект потрібним і, як наслідок, фінансово і соціально стійким в 

довгостроковій перспективі. Однією з найважливіших особливостей партисипативного 

управління є можливість диференційованого підходу. Його суть полягає у відмові від 

орієнтації на абстрактного середнього користувача, оскільки у результаті такий користувач 

виявляється не схожий ні на яку окрему живу людину. 

Це дозволяє проектувати місця і простори для різних соціальних груп, не приводячи їх 

до конфліктів між собою і даючи кожній групі шанс реалізовувати свої потреби в місті з 

комфортом і у безпеці. 

У цьому контексті ефективно «працює» теорія поколінь. Теорія поколінь – це нове, 

інтенсивно таке, що розвивається і практично застосовне вчення. У цьому дослідженні під 

поколінням розумітимемо сукупність однолітків зі схожими цінностями, що формуються в 

певний історичний період під впливом одних подій і дією схожих соціальних норм [1]. Таким 

чином, окрім демографічної, історичної, хронологічної і символічної детермінант в розгляд 

буде включений аксіологічний підхід до диференціації поколінь. 

У такому контексті теорія поколінь розглядалася американськими вченими Нейлом 

Хоувом і Вільямом Штраусом [1]. У основі цієї теорії – цінності людей, саме цінності і їх 

схожість, а не вік, який формує і визначає покоління. Розрізняють: «мовчазне» покоління 

(1923–1943 роки народження), покоління «бейбі-бумерів» (1943–1963 рік народження), 

покоління Х (1963–1983), покоління Y (1983–2000) і покоління Z (2000–2020). 

Соціокультурне середовище міжвікових стосунків або скорочує дистанцію між 

поколіннями, або призводить до тотального дистанціювання, що веде до кризи. Спроба 

уникнути цих крайнощів підштовхнула філософів на обґрунтування «етики дискурсу», тобто, 

вчення про моральність, яке робить своїм змістом проблеми комунікації і дискурсу. Саме 

«етика дискурсу» орієнтує представників різних поколінь не на чвари і деградацію, а на 

єдність, відповідальність, згоду, на комунікацію. Йдеться про співпрацю [2].   Наприклад, 

бейбі-бумери хочуть виглядати спортивними і підтягнутими, почуваючи себе при цьому так 

само. Їх мета – усім своїм видом випромінювати здоров’я і отримувати емоції, що 

підтверджують це. Як це може вплинути на управління містом? 

По-перше, представники цього покоління хочуть масово спробувати себе в нових видах 

спорту. По-друге, багато хто з них регулярно відвідує фітнес-зали і підтримує хорошу форму. 

http://doi.org/10.32750/2020
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Для ринку це має величезну кількість нових запитів: персональні тренери, інструктори, що 

уміють працювати з цією віковою аудиторією, адаптуючи програми під фізіологічні і 

психологічні особливості бейбі-бумерів, при цьому відносячись до них як до активних людей. 

Також це створює запит на спортивний одяг для різних видів спорту, який адаптований до 

вікової категорії. По-третє, активізується запит на різноманітну здорову, дієтичну смачну їжу. 

Лікарі рекомендують бейбі-бумерам звернути увагу на харчування, тому з їх боку запит є – 

все гаразд. А що у відповідь пропонує місто? У супермаркетах, звичайно, вибір здорових 

продуктів харчування існує, але вони або дорогі, або недостатньо відповідають дієтичним 

обмеженням, яких дотримуються бейбі-бумери. Наприклад, в асортименті молочної продукції 

недостатній вибір продуктів без додавання цукру. Це величезний потенційний ринок товарів.    

Багато бейбі-бумерів, які отримали технічну освіту. Це означає, що представники цього 

покоління розуміють технічні принципи і вміють поводитися з обладнанням. Більше того, вже 

в зрілому віці багато хто з них отримав досвід роботи з комп’ютерами і гаджетами. Як це 

впливає на ринки товарів і послуг в місті? 

З’являється запит на модні і стильні пристрої, адаптовані під тактильні, фізичні 

характеристики людей зрілого віку і під їх психологічні переваги. Йдеться не про підкреслено 

прості «пристрої для літніх». З однією кнопкою, які нагадають бейбі-бумерам про їх вік, – це 

мають бути цікаві, красиві, статусні рішення. 

З точки зору сервісу в місті потрібне створення безлічі можливостей, що дозволяють 

освоїти нові пристрої і напрями, – програми громадського користування, які призначені для 

повсякденного життя в місті або регіоні. Бейбі-бумерам  важлива системність і можливість 

регулярно і якісно підвищувати свою кваліфікацію в цьому напрямі. 

Що цікаво, вони вважатимуть за краще приходити на ці курси не поодинці, а групами, 

збираючи цілі команди зі своїх знайомих. Відповідно, в містах, на підприємствах найближчим 

часом необхідно створити величезну кількість нових курсів, адаптованих під потреби бейбі-

бумерів, – щоб допомогти їм інтегруватися у навколишній світ. 

Таке навчання потребує фахівців, які допоможуть опанувати увесь цей величезний 

техносвіт. До речі, такими фахівцями можуть бути зовсім молоді хлопці – студенти. Бейбі-

бумери пишаються своєю молодістю: комсомольською - з будівельними загонами, походами, 

КВК, а також 90-ми – коли вони відчували приплив енергії, були активними у бізнесі. 

Зараз, в XXI столітті, вони хочуть про це розповідати, ділитися досвідом, виступати як 

представники для молоді. На різних рівнях – в компаніях і організаціях, де вони працювали, 

на рівні міста і регіону. Вони-то готові. На прикладі тільки одного покоління бейбі-бумерів, а 

саме це покоління складає велику частину населення сьогоднішніх малих міст України, 

бачимо, що в управлінні містом неможливо не враховувати цей потенціал.  

Майже кожен шостий житель Харківської області – літній: 23,3% населення потрапили 

у вікову категорію від 60 років. Дітей (0–14 років) в регіоні опинилося 13,8%, людей у віці 15–

64 року – 69,5%, осіб у віці 65+ налічили 16,7% [3]. У сільській місцевості мешкає більше 

літніх людей (25,8% жителів у віці 60 років і старіше), ніж в містах (22,7%). За рекомендацією 

ООН використовують ще один коефіцієнт старіння. Він враховує долю людей у віці від 65 

років. Якщо показник перевищує 7%, то населення вважають старим. У Харківській області 

він склав 16,7% [3]. Як цінність «бути молодим» може реалізуватися в управлінні? Ось тільки 

деякі рекомендації: 

Бейбі-бумери звертають увагу на те, що відбувається не в короткостроковій перспективі, 

вони орієнтовані на довгострокові стратегії, оскільки хочуть жити довго і активно. Вони 

уміють планувати і вбачати ситуацію стратегічно. 

Бейбі-бумери уміють бути наставниками – вони не лише знають технології і сценарії, як 

діяти наставникові, але і цінують цю можливість. Для них почесно виступити в ролі 

наставника, навіть глобальніше – «бути наставником» по життю, як показують наші 

дослідження, місто не використовує цей потенціал [2].    
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Місту, щоб ставати інноваційним, треба усе більш прискорюватися, включати те, що 

з’явиться або може з’явитися в майбутньому. До IQ і EQ треба додати AQ – адаптивний 

інтелект, здатність до адаптації. Адаптивність – як здатність прийняти зміни. 
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РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

У глобалізованій економіці, основу якої у будь-якій країні світу усе більше складають 

інформаційні технології, відбувається динамізація процесів пов’язаних із зміною видів і форм 

продуктів, послуг, потреб. Тому зауваження Й. Шумпетера, що стосувалося першої третини 

минулого століття, про те, що фірми конкурують головним чином, в області нових продуктів 

і технологій, що забезпечуються інтелектуальним потенціалом їх працівників [1, c. 228], 

влучно характеризує сучасну ринкову ситуацію. Адже, саме ті фірми, національні 

господарські системи, які захоплюють лідерство у створенні новітніх технологій, новітніх 

знань, новітніх продуктів, стають успішними, забезпечуючи. водночас, орієнтацію на стрімке 

поширення в економічному житті ролі інтелектуального капіталу, інтелектуальної власності, 

усього того що складає зміст нематеріальних активів. Таким чином, інтелектуальні ресурси 

стали сьогодні основою для визначення ринкової стійкості компаній, 

конкурентоспроможності національних економік, зростання добробуту людини. 

На початку ХХІ ст. рівень розвитку багатьох країн Заходу дозволяє забезпечити такий 

рівень споживання основних матеріальних благ і послуг, який забезпечує появу у людини, 

громадян, стійкої потреби та інтересу до різноманітних форм самоудосконалення, 

саморозвитку, тобто до потреби постійно підніматися угору сходинками піраміди А. Маслоу, 

або у «соціальному ліфті». Саме такий напрямок процесу формування потреб людини, 

індивіда у сучасному суспільстві забезпечує певну гармонізацію інтересів різних соціальних 

груп і, зокрема підприємців та найманих працівників, знімає суперечності в системі 

об’єктивних потреб економічного розвитку, потреб держави та суспільства, потреб бізнесу у 

збільшенні долі інтелектуальної праці з метою ефективної конкурентоспроможності та 

прибутковості від його економічної діяльності. Тобто, як зазначають вчені, «вирівнювання 

доходів, створення спеціальних гарантій та рівних стартових умов, є абсолютно необхідною 

передумовою економічного розвитку сучасної технологічної системи, яка базується на все 

більшому використанні кваліфікованої та творчої праці» [2, c. 85]. 

Водночас, слід зазначити, що протягом майже усього ХХ століття представники 

домінуючих напрямів в економічній теорії – неокласики, мейнстріму, приділяючи значну 

увагу удосконаленню методів і методик ефективного використання обмежених ресурсів з 

метою їх найбільш раціонального використання, скорочення витрат виробництва, 

забезпечення економічної свободи окремого виробника та споживача, фактично не звертали 

уваги на фундаментальні засади функціонування та розвитку економіки і суспільства що 

визначають, як потребу в якісних перетвореннях структури суспільного виробництва, так і 

http://old.e-xecutive.ru/publications/
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місце та роль у цьому процесі власне людини модульної, а не лише економічної, тобто не 

досліджували нові тенденції та зміни у характері та змісті соціально-економічних відносин, 

причини цих змін, хоча поза таким аналізом неможливо окреслити довгострокові перспективи 

та характер змін не лише у структурі продуктивних сил сучасного суспільства, але й у всій 

системі важелів забезпечення загальної рівноваги в умовах становлення постіндустріального 

способу виробництва. 

Масова інтелектуалізація праці, суспільства, економіки відбувається лише в умовах 

переходу суспільства від індустріального до постіндустріального типу розвитку, коли новий 

технологічний спосіб виробництва, що виникає внаслідок якісних та революційних науково-

технічних перетворень усіх елементів продуктивних сил забезпечує конкурентні, політичні, 

соціальні переваги тільки тим країнам, суспільствам, підприємцям, які усвідомили потребу у 

широкому застосуванні інтелектуального потенціалу найманих працівників та створили 

належні умови для формування, функціонування та розвитку такого потенціалу. 

Промислова революція, науково-технічний прогрес, інформаційна революція стали 

поштовхом до інтелектуалізації робочої сили. І дійсно, на попередніх стадіях суспільно-

економічного розвитку потрібна була насамперед фізична сила, а не «чисте знання», оскільки 

переважало матеріальне виробництво, що й визначало структуру зайнятості. Тому переважна 

більшість працівників була зайнята фізичною працею, яка до того ж була рутинною, 

монотонною, частковою. Як підкреслює О. Тоффлер, «праця була грубою, грубість праці була 

обов’язковою складовою прибутків, чим більше витискувалось поту з людей, тим більше 

робилось грошей» [3, с. 97]. Однак, вже починаючи з ХУІІІ ст.. у Великій Британії, а згодом і 

в інших європейських країнах та у США почався стрімкий розвиток експериментальної науки 

та запровадження її результатів у виробництво в інтересах власників капіталу, буржуазної 

держави. Впроваджувані технологічні рішення сприяли зростанню продуктивності праці та 

зростанню питомої ваги зайнятих у сфері промислового виробництва, що й забезпечувало 

максимізацію підприємницького прибутку. 

Сучасний етап науково-технічної революції сприяє створенню умов для постійного 

зростання продуктивності праці, для вивільнення робітників зайнятих у промисловому секторі 

економіки та їх переходу в інші сектори, не пов’язані безпосередньо з матеріальним 

виробництвом. Такий процес має двоякі наслідки. З одного боку, це свідчення зростаючих 

можливостей суспільного виробництва щодо забезпечення матеріальних  потреб населення, 

людини, з іншого – розвиток суперечностей капіталістичної ринкової системи 

господарювання, пов’язаних із стрімким зростанням «зайвих» людей. Як зазначають 

дослідники проблеми, «Роботизація замінює робочий клас і автоматично піднімає добробут 

суспільства, в той час як автоматизація сфери послуг часто буває практично неможливою, а 

це і є «останній бастіон», в якому може «сховатися» від безробіття житель сучасного 

суспільства» [4]. 

Ще більш показовою виявляється суперечність пов’язана із впливом формування 

інноваційної економіки у розвинених країнах на динаміку зростання добробуту у цих країнах 

та у решті сучасного світу. Зокрема, ми погоджуємося із дослідниками, які акцентують увагу 

на тому факті, що впровадження заходів, які гармонізують трудові відносини між масовими 

носіями інтелектуального потенціалу – найманими працівниками та бізнесом у розвинених 

країнах, і, водночас, монополізують право на використання цього інтелектуального потенціалу 

для здобуття стійких переваг у міжнародному економічному просторі, стає причиною розриву 

між ядром країн, що очолюють інноваційний прогрес та рештою населення планети.  Зокрема, 

сьогодні, згідно статистики ООН та інших міжнародних організацій такий розрив знаходить 

свій прояв у пропорції 4 до 1. Тобто, лише 20% населення планети, які представляють в 

основному населення країн Північної півкулі, живуть у добробуті, у той час як 80% населення 

планети – у бідності, або на межі бідності.  

Такого роду приклади є прямим свідченням того, що ефективний економічний розвиток 

будь-якої країни можливий лише за умови розв’язання принципових завдань політико-



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

281 

економічного характеру, пов’язаних із якісними змінами соціально-економічних відносин, як 

у національних економічних системах, так і в глобальній системі соціально-економічних 

відносин, що забезпечить рівень соціальної та економічної справедливості, ефективність 

мотивації до формування та використання інтелектуальної праці, отже й до ефективного 

розв’язання проблем використання результатів науково-технічної революції в інтересах 

переорієнтації економічного життя на розвиток людини. Адже, вирішення глобальних та 

регіональних економічних і соціальних проблем неможливе без переходу до «економіки 

людини» [4]. 

Європейські держави майже з самого початку свого виникнення проявляли зацікавленість 

у зростанні капіталістичної економіки і піклувалися про підготовку потрібної в економіці 

людини, свідченням чого стала ліберальна доктрина ХІХ ст. В результаті проведеної 

державою політики в галузі освіти і формування інститутів ринкової економіки автономний і 

відповідальний індивід, на думку Е. Геллнера, став «модульною людиною». «Його 

модульність, підкреслював вчений, - це здатність в рамках даного культурного поля 

вирішувати найрізноманітніші завдання». У результаті державного втручання в 

індустріальному суспільстві утвердилася нова форма раціональності, яка спиралася на 

стандарти науковості і поступово витіснила всі інші форми знання на периферію культурної 

традиції. Повсюдно поширюється універсальна істина (науки) замість авторитарної істини 

(влади) і унікальної істини (церкви). Книга, знання, стандартизація грали в цьому процесі 

провідну роль. Закон замінив привілеї і родинні зв'язки всередині держав, які перетворилися в 

буржуазні. 

Зауважимо, що важливою умовою реалізації державної стратегії стимулювання розвитку 

інтелектуального капіталу та всесторонньої інтелектуалізації економіки є подолання 

диспропорцій на ринку інновацій, тобто такої ситуації, де структура попит на інновації не 

відповідає структурі пропозиції. Разом із тим, функціональні можливості інституту держави є 

обмеженими у тому розумінні, що не здатні собою повністю замінювати ринкові інститути та 

мотивацію поведінки суб’єктів господарювання, а головним чином покликані здійснювати 

поєднання попиту та пропозиції у найефективніший спосіб, тобто виступати 

опосередковуючим механізмом [4]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку економічної та господарської системи 

глобалізованого суспільства інтелектуалізація праці, потреба у постійному нарощуванні 

інтелектуального потенціалу виробництва стає головною потребою та умовою стійкого 

економічного та соціального розвитку країн. Саме масове використання інтелектуальної праці 

дозволить розв’язати сукупність найскладніших суперечностей і проблем, які стоять перед 

економікою, людством, людиною, і саме усебічна мотивація розвитку та конструктивного 

використання інтелектуального потенціалу кожної людини, кожного працівника стає 

пріоритетною метою, стратегічним завданням, головною функцією сучасної держави.  
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УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Особливого значення в сучасних умовах набуває перехід до фінансового менеджменту 

на основі аналізу фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних цілей 

підприємства, адекватних умовам ринку, та пошуку шляхів їх досягнення. Максимальна 

обґрунтованість прийнятих управлінських рішень забезпечується лише якісним аналізом 

фінансового стану як свого підприємства, так і діючих і потенційних ділових партнерів. 

Платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість і в цілому фінансовий стан підприємства 

характеризують його надійність як ділового партнера в умовах відновлення та розвитку 

ринкової економіки. 

Платоспроможність і ліквідність є основними характеристиками фінансового стану 

організації. Ці показники забезпечують виживання компанії на ринку. Платоспроможність і 

ліквідність однаково важливі, і здорові компанії водночас є платоспроможними та мають 

належну ліквідність. Важливо відзначити, що незважаючи на те, що поняття ліквідності і 

платоспроможності тісно взаємопов'язані, вони не тотожні. Ліквідність означає як здатність 

підприємства оплачувати короткострокові рахунки та борги, так і здатність компанії швидко 

продавати активи, щоб отримати готівку. Платоспроможність означає здатність компанії 

покривати довгострокові борги та продовжувати роботу в майбутньому. 

Аналіз платоспроможності та ліквідності необхідний не тільки підприємству для оцінки 

та прогнозування фінансової діяльності, а й зовнішнім інвесторам (банкам). Перед видачею 

кредиту банк повинен перевірити кредитоспроможність позичальника. Те саме повинні 

робити підприємства, які бажають вступити між собою в економічні відносини. Особливо 

важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо постає питання про надання йому 

комерційного кредиту або відстрочку платежу. Під час аналізу платоспроможності, як 

правило, доцільно одночасно оцінювати показники ліквідності, особливо тому, що компанія 

може бути неплатоспроможною, але все ще мати стабільний рівень ліквідності. 

Підприємствам потрібна готівка, щоб залишатися на плаву. Навіть за хороших продажів, 

якщо компанія не має грошей для роботи, їй буде важко досягти успіху. Але перевірити стан 

готівки компанії складніше, ніж просто поглянути на банківський рахунок. Ліквідність – це 

показник, який компанії використовують для перевірки своєї здатності покривати 

короткострокові фінансові зобов’язання. Це міра здатності бізнесу конвертувати активи або 

будь-що, що має фінансову цінність у компанії, у готівку. Ліквідні активи можна швидко і 

легко обміняти на валюту. Здорова ліквідність допоможе компанії подолати фінансові 

труднощі, отримати позики та спланувати своє фінансове майбутнє. 

Ось деякі з переваг регулярного аналізу ліквідності: Відстежуйте фінансовий стан 

бізнесу: компанії потрібно мати достатньо готівки для виконання фінансових зобов’язань. Але 

утримання занадто великої кількості готівки може обмежити важливі інвестиції та можливості 

для зростання. Вимірювання ліквідності допомагає знайти правильний баланс, відстежуючи 

фінансовий стан компанії та позиціонуючи її для стратегічного зростання. Забезпечити кредит 

або інше фінансування: банки та інвестори дивляться на показники ліквідності, щоб визначити 

здатність компанії погасити борг. Порівняйте з іншими компаніями у галузі: ставте та 

досягайте цілей, відстежуючи, що роблять інші подібні та високоефективні компанії у галузі. 

У міру зрілості компанії її платоспроможність зазвичай покращується. Однак певні події 

можуть створити підвищений ризик для платоспроможності навіть для добре відомих 
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компаній. У випадку підприємницької діяльності очікуване закінчення терміну дії патенту 

може становити ризики для платоспроможності, оскільки це дозволить конкурентам 

виробляти відповідний продукт, і це призводить до втрати відповідних виплат роялті. Крім 

того, зміни в певних нормативних актах, які безпосередньо впливають на здатність компанії 

продовжувати бізнес, можуть становити додатковий ризик. Деякі компанії можуть певний час 

існувати, будучи неплатоспроможними. Оскільки їхні активи та пасиви, як правило, є 

довгостроковими показниками, вони можуть працювати так само, як якщо б були 

платоспроможними, доки вони ще мають ліквідність. 

Нами узагальнено основні поради як покращити показники платоспроможності та 

ліквідності компанії. Якщо коефіцієнти платоспроможності та ліквідності низькі, спочатку 

зосередьтеся на покращенні платоспроможності. Зменшення левериджу компанії, як правило, 

також відповідає збільшенню ліквідності, але зворотне не завжди вірно. 

Підходи до підвищення платоспроможності бізнесу включають: 

1. Збільшення продажів. 

Нарощування продажів і маркетингових зусиль може значно збільшити доходи в 

середньостроковій і довгостроковій перспективі. Це означає, що надходить більше грошей, які 

компанія може  використати для погашення надмірного боргового навантаження. 

2. Підвищення рентабельності. 

Якщо у компанії високі обсяги продажів, але кожен продаж має невеликий прибуток, то 

залучення нових клієнтів не допоможе. Натомість зосередьтеся на створенні більшої норми 

прибутку в кожній транзакції. Це може означати підвищення цін або зосередження на 

продажах, які мають більший прибуток. 

3. Збільшення власного капіталу. 

Власники можуть негайно покращити співвідношення заборгованості та власного 

капіталу, вклавши частину своїх власних коштів у бізнес. Необхідно більше витрачати на 

зростання та/або погашення зобов’язань. Залучення додаткових інвесторів буде складним 

завданням, якщо коефіцієнти ліквідності та платоспроможності низькі. Але можна поговорити 

з існуючими інвесторами про надання додаткових коштів, якщо умови будуть достатньо 

привабливими. 

4. Продати деякі активи. 

Якщо компанії потрібне швидке фінансове зростання, і їй не вдалось залучити капітал, 

продаж деяких активів може бути найкращим варіантом дій. Виберіть активи, які не є 

центральними для бізнес-діяльності, бажано ті, які ви фінансували. Останнє означає, що, 

позбувшись активу, ви також позбудетеся деяких своїх зобов’язань. 

5. Реорганізувати. 

Зробивши очевидні скорочення, подивіться на будь-які короткострокові способи 

заощадити гроші. Наприклад, може знадобитися звільнити деяких співробітників, доки 

компанія не виведе свій бізнес із поточних труднощів.Головною метою управління 

підприємством є забезпечення виживання підприємства на ринку та підвищення його 

добробуту. Одним з основних критеріїв фінансового аналізу є аналіз ліквідності та 

платоспроможності підприємства. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Важливішою умовою забезпечення стійкого зростання підприємства та формування 

позитивних результатів його фінансової діяльності є існування ефективної системи фінансової 

безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз. В умовах війни більшість суб’єктів 

господарювання характеризуються наявністю постійного ризику та загроз. Підвищення рівня 

ризиків підприємницької діяльності потребує від суб’єктів господарювання формування 

ефективної системи управління фінансовою безпекою, визначення основних факторів впливу 

на їх безпеку.  

Проблеми забезпечення фінансової безпеки мають надзвичайну актуальність. Це 

пов'язано не лише з фінансовими кризами, зростанням нестабільності, але і постійним 

варіюванням цін на енергоносії, порушенням договірних зобов’язань щодо поставки 

матеріалів та відвантаження готової продукції, надання послуг у зв’язку з військовою агресією 

проти України. У цих умовах керівники підприємств зіткнулися з проблемою пошуку 

принципово нових підходів до забезпечення фінансової безпеки підприємства, використання 

сучасних методів оцінювання фінансового стану. 

Підвищення рівня загроз підприємницької діяльності потребує від суб’єктів 

господарювання формування методології оцінювання фінансового стану, що дозволить 

своєчасно діагностувати негативні відхилення та скоригувати показники діяльності. 

Відповідно до цього, особливої актуальності набуває розробка методики оцінювання загроз та 

рівня фінансової безпеки в умовах невизначеності та дії непередбачуваних ризиків. 

Управління фінансовою складовою економічної безпеки входить до загальної системи 

управління безпекою підприємства, при цьому вона становить найважливішу його 

функціональну підсистему, яка забезпечує реалізацію управлінських рішень переважно в 

фінансовій сфері діяльності та має вирішальний вплив на його результати. 

Поняття «фінансова безпека» є багатогранним та має безліч ознак. Ряд науковців 

фінансову безпеку розглядають як ступінь захищеності фінансів підприємства. За межами 

лише внутрішнього середовища розглядають фінансову безпеку В. С. Котковський, А. Л. 

Дробчак, Ю. К. Лескова-Годлевська, визначаючи, що фінансова безпека – це стан правових, 

економічних і виробничих відносин, а також матеріальних, інтелектуальних та інформаційних 

ресурсів, який виражає здатність підприємства до стабільного функціонування [1]. Даний 

підхід характеризує вплив на рівень фінансової безпеки як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників. 

Згідно комплексного підходу, запропонованого Марусяк Н.Л., Бак Н.А., фінансова 

безпека підприємства характеризується здатністю підприємства забезпечити такий 

фінансовий стан, за якого воно в змозі протистояти вже існуючим та потенційним загрозам 

шляхом ефективного фінансового управління для забезпечення розвитку економічної 

діяльності підприємства [2, с. 111]. 

В економічній літературі існують різні методичних рекомендації із широким спектром 

показників, які дають змогу оцінити фінансову безпеку на основі аналізу фінансового стану 

підприємства. Однак ці методики різняться за своєю суттю лише кількістю використовуваних 

для аналізу показників і способами їх групування. При цьому в більшості методик оцінки 

фінансового стану підприємства проводиться за такими шістьма напрямами: оцінка майнового 

стану, оцінка ліквідності, оцінка фінансової стійкості, оцінка ділової активності (оборотності), 

оцінка рентабельності, оцінка становища підприємства на ринку цінних паперів. 
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Діагностика фінансової безпеки в сучасних умовах господарювання має включати : 

оцінку загроз економічній безпеці, що мають політико-правовий характер; оцінку поточного 

рівня забезпечення фінансової безпеки; оцінку ефективності запобігання можливій шкоді від 

негативних дій; аналізування фінансового стану в розрізі дослідження майнового стану, 

фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності; планування комплексу 

заходів із забезпечення фінансової безпеки і розробку рекомендацій стосовно його реалізації; 

бюджетне планування практичної реалізації пропонованого комплексу заходів; планування 

корпоративних ресурсів; оперативну реалізацію запланованих дій у процесі здійснення 

суб’єктом господарювання фінансово-господарської діяльності [3]. 

Для обґрунтування стратегії забезпечення фінансової безпеки важливо проводити 

стратегічний аналіз в розрізі діагностики внутрішнього потенціалу та аналізу зовнішнього 

середовища бізнесу. Стратегічний аналіз використовується в процесі здійснення управління 

фінансовою безпекою підприємства з урахуванням пропозиції щодо його поліпшення. Для 

здійснення стратегічного аналізу фінансової складової економічної безпеки підприємства 

використовують 3 групи методів: 

1. Статистичні (статистичне спостереження, абсолютні та відносні величини, середні 

величини, ряди динаміки, балансовий, групування, графічний, порівняння, індексний, 

ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць, інтегральний, 

диференційний, логарифмування та ін.); 

2. Економіко–математичні (системний аналіз, імітація, моделювання, ділові ігри, 

математичне програмування, математичний аналіз, дослідження операцій, математична теорія 

оптимальних процесів, методи експертних оцінок та мозкового штурму та ін.); 

3. Спеціальні методи, що використовуються лише в стратегічному аналізі (SТЕР-

аналіз; SWОТ-аналіз; SРАСЕ-аналіз; метод аналізу LОТS; РІМS-аналіз; вивчення профілю 

об’єкта, матричні методи портфельного аналізу та ін.) [3]. 

Процес аналізу поточного рівня забезпечення фінансової безпеки неможливий без 

інформаційного забезпечення, а саме: фінансова звітність, статистична звітність, результати 

операційної роботи підприємства, конкурентний стан підприємства на ринку, дані 

управлінського обліку підприємства. 

Таким чином, послідовність оцінювання фінансової безпеки підприємства наступна; збір 

та обробка аналітичної інформації, аналіз, постійний моніторинг та прогнозування умов, 

загроз, небезпек та індикаторів фінансової безпеки, розробка та запровадження необхідних 

заходів щодо підтримки фінансової безпеки на належному рівні. 

Отже, фінансова безпека підприємства визначає стан захищеності фінансових інтересів 

підприємства від різноманітних внутрішніх та зовнішніх негативних чинників, що гарантує 

найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства для забезпечення 

стабільного функціонування та динамічного розвитку. Управління фінансовою складовою 

економічної безпеки входить до загальної системи управління безпекою підприємства та 

включає такі функціональні підсистеми, як планування, аналіз, контроль та інформаційне 

забезпечення.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УКРАЇНІ 

 

У центрі цифрової трансформації сектору фінансових послуг перебувають нові 

фінансові технології(або фінтех), які змінюють процес інвестування, кредитування та 

накопичення грошей. Вони дають змогу модернізувати традиційні види фінансових послуг і 

способи їх надання. Експерти зазначають, що розвиток фінансових технологій - це не 

випадковість, а відповідь на потреби сучасних поколінь,які хочуть економити свій час і кошти 

шляхом отримання фінансових послуг у цифровому форматі. Співробітники Банку Франції 

вважають, що модель бізнесу, заснована на фінансових технологіях, протистоїть моделі 

універсального банку і є відповіддю на деякі "провали" ринку традиційних фінансових послуг. 

Розвиток фінансових технологій у світі підтримується технологічними чинниками, 

зокрема використанням Інтернету та мобільної телефонії, технологій хмарних обчислень, 

робоконсультування, машинного навчання, аналізу великих даних, тощо. Через високу 

інноваційну здатність фінансові технології створюють потужний стимул для "цифрового 

оновлення" всього сектору фінансового обслуговування, зокрема для поліпшення якості 

фінансових продуктів і послуг, а також зниження цін на них. 

На сьогодні відсутнє єдине поняття "фінтех". У міжнародній практиці підрозумінням 

"фінтех" мають на увазі: 1) нову галузь економіки, яка складається з молодих компаній, що 

спеціалізуються на підвищенні ефективності надання фінансових продуктів; 2) нові 

високотехнологічні компанії, які самостійно ведуть розробки з метою інтеграції 

інформаційних технологій у традиційні фінансові послуги; 3) практичну діяльність, засновану 

на використанні програмного забезпечення для задоволення попиту на продукти фінансового 

ринку. 

Фінтех охоплює безліч напрямів. До числа основних належать: платіжні системи; 

фінансові P2P-платформи (в рамках яких виділяється безліч специфічних фінансових 

продуктів, орієнтованих на різні типи споживачів -краудфандінг, краудінвестінг, краудлендінг 

тощо); криптовалюти; робоконсультування і робоінвестування; інтернет-банкінг. 

Технологічні інновації у фінансовій сфері можуть бути пов'язані як із безпосереднім 

здійсненням фінансових операцій (наприклад, платіжні системи), так і з їх обслуговуванням, 

у зокрема робоконсультування (RoboAdvice) - автоматизовані консультації потенційним 

інвесторам, аналіз великих даних (big data) і машинне навчання (machine learning). Відповідні 

проекти можуть реалізовуватися як спеціально створеними для цієї мети стартапами, так і 

традиційними фінансовими інститутами . 

До більш пришвидшеного запровадження цифрових платежів у всьому світі вплинули 

зокрема : зріст користувачів гаджетів і електронної комерції  та пандемія. Безготівкові 

розрахунки стали більш популярними серед споживачів, що в свою чергу має не аби яке 

позначення на платіжно-розрахункові відносини в фінансовій сфері, де зазвичай на території 

України мали перевагу кредитні карти та готівка. У 2019 році загальний світовий обсяг 

цифрових платежів становив 4,1 трлн дол. США, у 2020 р. - 4,8 трлн дол. США, а у 2023 р. 

прогнозується на рівні 6,7 трлн дол. США. Очікується, що чат-боти збережуть банкам 7,3 млрд 

дол. Національний Банк очікує, що вдасться пришвидшити реалізацію концепції розвитку 

безготівкової економіки України. З іншого боку це сприятиме скороченню тіньового сектору, 
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обсягів відмивання грошей, одержаних нелегальним шляхом, а також допоможе сформувати 

певну цифрову культуру у громадському й бізнес-секторі, що вплине на сприйняття 

фінансових технологій та підвищить рівень фінансової інклюзії. 

В першому кварталі 2020 року загальна кількість операцій проведеназа допомогою 

використання платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 1385,3 млн., 

сума – 920,5 млрд грн. Порівняно з періодом 2019 року кількість операцій зросла на 24,5%, а 

сума – на 15,6%.  

Становлення та розвиток фінтеху на території України та по за її межами, буде 

базуватися на основних трендах, які потрібно враховувати і стимулювати в розвиток 

державної політики зокрема діджиталізації та цифрової реінтеграції фінансового сектору: 

- зріст попиту та інтересу на цифрові платежі, які будуть ще надійнішими за рахунок 

технологій блокчейну, що поведе за собою зацікавленість інвесторів до розрахункових 

операцій на фінансовому ринку; 

- трансформація та співпраця невеликих фінтех компаній, яка зумовлена не достатнім 

бюджетом малих корпорацій і великим бажанням розвиватися в даній сфері.  

- вагомого значення для України стануть віртуальні активи. Вони відкриють багато 

нових можливостей в сфері транскордонних розрахунків і платежів в яких буде задіяна 

держава. В їх основі закладено технології розвитку розподіленого реєстру, і також попит на 

цифрові валюти зі сторони інвесторів ;  

- прогрес фінтех-ринків в країнах з молодою ринковою економікою, буде формуватися 

під егідою потужних, великих корпорацій в сфері фінансових технологій провідних країн 

світу; 

- використання технологій штучного інтелекту у соціальній сфері, рітейлі та власне у 

фінансовому секторі, зокрема збільшення кількості чат-ботів, які успішно 

икористовуватимуться та підвищуватимуть якість послуг, мінімізуючи витрати. 

До того ж, на даний час, за данами Українського фін-тех каталогу-201963% українських 

фінтех-компаній фінансуються виключно власним коштом і стільки ж – пройшли точку 

беззбитковості. Водночас 14% компаній мають штат з понад 75 осіб. Міжнародний ринок 

підкорюють 43% українських фінтех-компаній. А з тих, хто працює виключно в Україні, 73% 

згодом збираються починати діяльність і за кордоном. 

Тож, фінтех-компанії в умовaх масштaбних цифровізаційних трендів розвиваються 

започатковуючи технологічні інновації у фінансових послугах та створюючи конкуренцію на 

ринку. Особливого значення у реалізації цілей становлення цифрової економіки та суспільства 

в Україні має формування ринку фінтех, що неможливо без імплементації технологій 

блокчейну та штучного інтелекту. У цьому контексті у вітчизяних реаліях вагомим є вивчення 

перспектив розширення використання блокчейну у відстеженні потоків грошових коштів, 

платежах і фінансових послугах, управлінні ідентифікацією, укладення контрaктів і 

врегулювання спорів при взаємодії з клієнтами.  

Сучaсний світовий фінтех-ринок є динaмічним сегментом, що поєднує передові 

фінансові та технологічні досягнення, при цьому, фінтех-ринок в Укрaїні, незважаючи на 

нетривaлий, прискорений період становлення, досяг доволі високого значення  фінансовій 

системі держави. 
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СТАН ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

У ВОЄННИЙ ПЕРІОД  

 

З 24 лютого 2022 року стався відкритий воєнний напад Росії на Україну, який поволік за 

собою значний спад в економіці. За оперативними дані Міністерства економіки України 

падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 9 місяців 2022 року 

оцінюється на рівні 30% [1]. 

За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП у 1-му кварталі 

зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а 

порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2% [2]. Це свідчить, що с початку повномасштабної 

війни ВВП падав на протязі перших 2- вух кварталів, але продовж 3-го кварталу виріс на 7,2%. 

Основними факторами росту стало покращення динаміки транспортних перевезень, як 

внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і через нарощування 

перевезень вантажів залізницею [1]. 

Особливої уваги потребує гірничо-металургійна галузь, яку війна поставила на межу 

виживання. Слід пригадати про вщент зруйновані два маріупольські комбінати «Азовсталь» 

та «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», комбінати - лідери, які виробляли 

більше 40% сталевої продукції в країні. Інші підприємства були змушені скорочувати 

виробничі потужності частково, або зовсім запиняти виробництво, працювати у збиток.  

Загалом можна зробити висновок, що металургія опинилися в глибокій кризі. Саме вона 

стала однією з найбільш постраждалих від війни галузей української промисловості.  Отже, 

багато підприємств цієї галузі отримали великі збитки. 

  Так наприклад, у січні-лютому 2022 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», збільшив 

випуск загального прокату на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – близько 800 

тис. тонн. За експертними оцінками виплавка сталі за цей період зросла на 12% – до 870 тис. 

тонн, чавуну – на 5,7%, до 930 тис. тонн. Але початку березня 2022 року через війну 

підприємству довелося призупинити металургійне виробництво. В результаті за підсумками 

1-го кварталу поточного року випуск загального прокату скоротився на 25%, до близько 860 

тис. тонн, сталі – на 22,5%, до близько 930 тис. тонн, чавуну – на 27%, до близько 1 млн тонн. 

[3]. 

Як бачимо, через війну у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відбулися суттєві зміни в 

роботі гірничо-металургійного комбінату. Зараз більшість працівників перебувають на 2/3 від 

окладу, а багаторазові спроби керівництва повністю або частково відновити виробництво 

завдавали невдач.  

На даний момент в роботі залишаються тільки коксові батареї №5 та 6. Ще дві коксові 

батареї (№3, 4) та доменна піч №6 є у режимі гарячої консервації. Обидва кар’єри 

підприємства та фабрики гірничозбагачувального комбінату - у простої та повністю 

знеструмлені [4], хоч і відвантажують концентрат та агломерат з складських запасів.  

Основними проблемами як для компанії так і для гірничо-металургійної галузі є: 

1) логістика, як сировини так і готової продукції; 

2) дефіцит (відтік) кадрів, зв’язку з відсутності працівників та спеціалістів; 

3) дефіцит потужності (проблема зі світлом); 

4) ракетні удари по підприємству. 

На даний момент проблема з логістикою є дуже гострим питанням для                                       

гірничо-металургійної галузі, оскільки до війни більшість продукції йшла на експорт через 
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морські порти, нажаль сьогодні вони доступні лише для зерна. А залізничне сполучення з 

Європою є перевантаженим та має великі черги через військові та гуманітарні пріоритети. 

Також не слід забувати, що Укрзалізниця з минулого року вже кілька разів підвищувала 

тарифи на перевезення вантажів для гірничо-металургійної галузі. Крім проблем з експортом 

є проблема з імпортом та сполучень між містами через бойові дії, із-за чого дуже складно 

розрахувати собівартість випущеної продукції, внаслідок чого знижується її рентабельність на 

ринку. 

Велику роль на підприємстві відіграють профільні спеціалісти. З 24.02.2022р. велика 

кількість людей по всій країні стали до лав ЗСУ та територіальної оборони. За останніми 

даними комбінату понад двох тисяч працівників зараз захищають Україну в лавах ЗСУ [5].  

Також через простої більшості департаментів комбінату певна кількість працівників 

мігрують до більш прибуткових місць роботи, тобто ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

втрачає висококваліфікованих фахівців. 

Вимагає уваги проблема, яка пов’язана з дефіцитом електроенергії, що насамперед 

виникла внаслідок масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. За 

відкритими джерелами від офісу президента, знищено приблизно половини енергетичних 

об’єктів України, що в свою чергу призводить до дефіциту потужності до 40% у часи піку. 

Через це мають великі проблеми цивільне населення та бізнес, не кажучи про великі 

підприємства такі як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які в свою чергу споживають великі 

об’єми електроенергії. Саме тому, дане підприємство було вимушене знизити своє 

споживання на користь міста та цивільного населення. 

Згідно з інформацією компанії від 24.11.2022р., наявних обсягів електроенергії 

недостатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності [4]. 

На додачу національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг схвалила збільшення на 2023 рік тарифу «Укренерго» на передання 

електроенергії у 1,5 рази, на диспетчеризацію у 4,5 рази [6], що є нищівним для економіки 

воєнного періоду. 

Останнім часом комбінат повідомив про ракетний удар, завданий по території 

підприємства вночі з 04 на 05 грудня 2022р. [7]. За інформацією, є постраждалі та значні 

руйнування цеху, що виключає його подальшу роботу та наводить жах на робітників.  

Отже, через війну економіка України переживає глибоку кризу. Зруйновані великі та 

малі підприємства, пошкоджені логістичні шляхи, інфраструктура, тимчасово втрачені 

території, загальні втрати цивільного населення та велика міграція жінок та дітей у дружні 

країни, створює великий виклик для України в цілому. Багато підприємств працюють, або 

часткового працюють у збиток, намагаючись будь якими шляхами вижити. 

Розглядаючи гірничо-металургійні підприємства в яких справи йдуть не найкращим 

шляхом, які вимушені відправити свій персонал у простій, знизити виробничі потужності, або 

тимчасово закрити виробництво через бойові дії на території України - не можуть довго 

підтримувати своє існування. 

Нажаль, на сьогоднішній день, для повернення цієї галузі до довоєнного стану, необхідно 

прикласти чимало зусиль, щоб повернутися до найбільшого годувальника української 

економіки. 

Для цього державі необхідно допомогти промисловим підприємствам працювати та 

конкурувати на зовнішньому ринку, організувати мінімальні граничні тарифи для 

підприємств, для того щоб відновити виробництво та почати розвивати нові логістичні шляхи 

за кордон. Саме це призведе до більших надходжень до державного бюджету та бюджетів міст.  

Про те, не слід забувати, що ресурс гірничо-металургійних підприємств не безмежний, 

ось чому країна повинна максимально спрямувати свої зусилля для збереження, відновлення 

потужності, припливу інвесторів, розширення ринку за кордоном, реформування 

законодавства для розвитку даних підприємств. Оскільки така галузь забезпечує сотні тисяч 
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людей роботою. Маючи економічно сильні підприємства – ми маємо сильний тил, що 

допоможе нам що найшвидше перемогти ворога та відновити Україну. 
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 УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах дає змогу 

ідентифікувати та управляти витратами, які додають цінність продукції, й такими, що не 

додають цінність, а також створити базу знань для їх планування, контролю та аналізування.  
Інформація про витрати на якість відкриває можливості впливати безпосередньо на об’єкт 

управління та підвищити результативність й ефективність системи менеджменту якості 

машинобудівних підприємств [1, 2]. 

Основою для підведення підсумків і майбутнього планування є звітність про витрати на 

якість.  

Звіт про витрати на якість є документом, що містить інформацію, яка дозволяє: 

- порівняти поточний рівень витрат з рівнем попереднього періоду, тобто виявити 

тенденції; 

- порівняти поточний рівень витрат із цілями у сфері якості; 

- виявити найбільш значні сфери витрат; 

- оцінити результативність та ефективність програм або окремих заходів із поліпшення 

якості. 

На машинобудівних підприємствах звітність про витрати на якість, на нашу думку, 

ефективно вибудувати за принципом експлікації. Загальний звіт по підприємству має бути 

орієнтований на вищий менеджмент та містити зведені дані за поточний і попередні звітні 

періоди за всіма статтями витрат, групами витрат на якість, індексами витрат на якість. Звіт 

по процесу має бути орієнований на власника (керівника) процесу системи менеджменту і 

учасників процесу та містити дані за поточний і попередній звітні періоди за статтями витрат, 

групами витрат на якість, індексами витрат на якість, що належать до конкретного процесу. 

Звіт по структурній одиниці (виробничий цех, дільниця, управління, відділ, тощо) має бути 

орієнований на власника процесу системи менеджменту і керівників структурних одиниць та 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4725f89d-00a3-4d63-941e-4dac3018ab07&title=PadinniaVvpUkrainiZa9-Misiatsiv2022-RokuOtsiniutsiaNaRivni30-
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4725f89d-00a3-4d63-941e-4dac3018ab07&title=PadinniaVvpUkrainiZa9-Misiatsiv2022-RokuOtsiniutsiaNaRivni30-
https://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/mekp/09/VVP_u.png
https://biz.censor.net/n3333230
https://interfax.com.ua/news/economic/874354.html
https://metalurg.online/novyny/za-umov-voiennoho-chasu-investytsii-v-zdorov-ia-pratsivnykiv-prodovzhuiutsia
https://interfax.com.ua/news/economic/873004.html
https://interfax.com.ua/news/general/876386.html
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містити дані за поточний і попередні звітні періоди за статтями витрат, групами витрат на 

якість, індексами витрат на якість, що належать до діяльності конкретної структурної одиниці. 

Основна ідея такого формату звітності – надати кожній управлінській ланці потрібний обсяг 

інформації для прийняття рішень на відповідному рівні.  

Таким чином, для отримання даних аналізу витрат на якість, які відображають адекватну 

ситуацію з управління якістю на підприємстві та придатні для прийняття управлінських 

рішень, на нашу думку, необхідно: 

- встановити цілі, методи та інструментарій аналізу витрат на якість, 

- належним чином проаналізувати і визначити статті витрат,  

- встановити базові параметри та індекси витрат на якість [3], 

- визначити рівні, на яких проводиться збір даних та аналіз, 

- встановити форми звітності для всіх рівнів. 

Виходячи з того, що аналізування витрат на якість на машинобудівних підприємствах є 

можливим за умови злагодженої роботи на всіх рівнях формування даних та за рахунок 

інтеграційних зв’язків між ними, пропонуємо модель багаторівневого аналізу витрат на якість 

(рис. 1).  
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Рис. 1 Модель багаторівневого аналізу витрат на якість 
Джерело: авторська розробка 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

292 

 

Багаторівневий аналіз витрат на якість допоможе детально опрацювати проблемні 

питання та сформувати детальні висновки по кожному рівню витрат, що сприятиме чіткому 

та ефективному формуванню стратегічних і оперативних управлінських задач.  

Отже, аналізування витрат на якість дозволяє у грошовому еквіваленті та відносних 

одиницях виявити видатки на досягнення відповідності продукції законодавчим вимогам та 

вимогам зацікавлених сторін, виявити та оцінити розміри необхідних інвестицій у 

забезпечення якості, оцінити наслідки управлінських рішень щодо якості продукції та 

взаємозв’язки з витратами на якість і результатами діяльності підрозділів підприємства, 

визначити ключові сфери виробничої діяльності, що потребують вжиття заходів із 

поліпшення.  
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В останні роки розвиток організацій забезпечується не лише  економічними, а й 

соціальними показниками. Важливу роль серед чинників розвитку організації відіграє 

соціальна відповідальність, оскільки економічна доцільність та виробнича ефективність уже 

перестали були достатніми умовами ведення бізнесу.  Досвід функціонування кращих 

компаній світу засвідчує, що завоювання конкурентних позицій напряму залежить від 

дотримання організацією принципів соціальної відповідальності перед працівниками, 

споживачами, партнерами, державою. 

Соціальна відповідальність розглядається вченими на різних рівнях функціонування 

організації: внутрішньогосподарському, національному та глобальному. Організації все 

частіше повертаються в сторону соціальних проблем, і в загальну стратегію ведення бізнесу 

включають принципи соціальної відповідальності.  

В останнє десятиліття концепція соціальної відповідальності організації набула  нового 

змісту. Це пов’язано, першочергово, із зростанням конкурентної боротьби, загостренням 

глобальних проблем людства, активним розвитком міжнародних ринків. В сучасних умовах 

соціальна відповідальність розглядається організаціями як додаткове джерело конкурентних 

переваг, оскільки соціальна відповідальність організації є індикатором її 

конкурентоспроможності.  

Розвиток економіки України та поглиблення процесів євроінтеграції також вимагають 

від організацій перерозподілу пріоритетів в напрямку дотримання принципів базових засад 

соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність є концепцією управління, що 

спрямована на прозору ефективну комунікацію щодо наслідків діяльності організації із 

суспільством в цілому, інтеграцію соціальних і екологічних аспектів у стратегію розвитку 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Бондар%20Т$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23291
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_7_18
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суб'єкта господарювання, а також системну взаємодію зі стейкхолдерами.  

Як стверджує професор А. Колот, «соціальна відповідальність - це система економічних, 

соціальних, екологічних заходів, а також етичних норм і цінностей компанії, які в сукупності 

забезпечують суспільну корисність її діяльності, реалізуються на основі постійної взаємодії із 

заінтересованими сторонами (стейкхолдерами) і спрямовані на довгострокове поліпшення 

іміджу і ділової репутації компанії, а також на набуття конкурентних переваг та стратегічної 

стійкості бізнес-структури» [1, с. 248]. 

Соціальна відповідальність організації має позитивний вплив як на успішність діяльності 

її самої, так і на розвиток суспільства в цілому.  

Позитивні наслідки корпоративної соціальної відповідальності для організації: 

формування колективного духу, зменшення плинності персоналу, формування дружньої 

атмосфери в колективі; підвищення репутації організації та лояльності споживачів; 

завоювання стійких позицій на ринку; зменшення тиску з боку контролюючих органів; 

формування хороших взаємозв’язків з надійними партнерами; підвищення рентабельності 

діяльності організації. 

Позитивні наслідки корпоративної соціальної відповідальності для суспільства: 

підтримка малозабезпечених верств населення; можливість залучення інвестицій у суспільно 

важливі проекти; зменшення навантаження на навколишнє середовище; гідні умови праці та 

розвиток трудових ресурсів; можливість формування державно-приватного партнерства як 

моделі. 

Управління соціальною відповідальністю в організації повинне інтегруватись в загальну 

систему управління суб’єктом господарювання. Інструменти реалізації соціально 

відповідальних  заходів в основні бізнес-процеси компанії сприятимуть її стійкому розвитку 

та отриманню позитивних результатів в перспективі [2]. 

Організація управління соціальною відповідальністю у системі управління компаніями 

повинна включати в себе діяльність щодо: 

 забезпечення прав власників в управлінні та контролю соціально-економічних 

процесів  в організації (власники, дирекція, збори акціонерів); 

 проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо важливості управління 

соціальною відповідальністю та його пріоритетів серед внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів 

(директор, профільні менеджери); 

 узгодження інтересів стейкхолдерів (топ-менеджмент, стейкхолдери);  

 впровадження соціально відповідальних рішень у бізнес-процеси підприємства (топ-

менеджмент, функціональні менеджери). 

В контексті реалізації стейкхолдерського підходу доцільно оцінювати ефективність 

соціальних інвестицій організації за допомогою кількісних та якісних показників.  

Для  організацій соціальна відповідальність повинна стати добровільною щоденною 

діяльністю, що спрямована на розвиток довірливих відносин усіма зацікавленими сторонами 

шляхом ефективної взаємодії. В управлінні своєю корпоративною соціальною 

відповідальністю організації повинні дотримуватися принципів: 

– діалогу та взаємодії із стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) для роз’яснення 

управлінських рішень та надання інформації про діяльність організації. Діалог організацій із 

стейкхолдерами повинен будуватися на інноваційних підходах на засадах повної 

інформаційної відкритості; 

– прозорості – відкритості організацій по відношенню до власної діяльності, надання 

правдивої інформації про себе в повній мірі та доступній формі; 

 дотримання норм міжнародного права, які є загальноприйнятими в ЄС; 

 підзвітності – готовності організацій звітувати про вплив власної виробничо-

господарської діяльності на довкілля та  суспільство в цілому; 

 дотримання законодавства України;  

 етичності – поведінки, що відповідає прийнятим основоположним засадам 
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корпоративної культури, а також узгоджена з міжнародними нормами поведінки. 

Організації, які прагнуть реалізовувати принципи соціальної відповідальності в своїй 

діяльності, повинні: 

– створювати необхідні умови для ефективного соціального діалогу через укладання 

дієвого колективного договору; 

– підвищувати лояльність персоналу за допомогою побудови культури розповсюдження, 

відтворення, адаптації знань в організації, підвищення рівня його вмотивованості, організації 

корпоративних заходів для співробітників та їх сімей, уваги ветеранів підприємства, 

налагодження ефективних внутрішніх комунікацій та запровадження корпоративного 

волонтерства; 

– інвестувати фінансові ресурси в програми корпоративного страхування та 

оздоровлення персоналу; 

– виявляти та працевлаштовувати молодих перспективних фахівців шляхом співпраці з 

закладами освіти та надання можливості здобувачам освіти проходження практики; 

– систематично проводити моніторинг терміну дії та наявності на робочих місцях 

аптечок першої медичної допомоги та медпрепаратів. 

В наш час саме соціальна відповідальність стала одним із ключових факторів розвитку 

організацій, основою формування кадрового потенціалу та налагодження міжнародного 

партнерства. Вдосконалення системи соціальної відповідальності в організації не лише 

сприятиме зміцненню рівня її безпеки та розвитку, а й дозволить підвищити ступінь довіри до 

неї. 

 
1. Соціальна відповідальність : навч. посіб.; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К.: КНЕУ, 2015. 519 с. 

2. Corporate Social Responsibility: a new definition, a new agenda for action: MEMO/11/730: Brussels, 25 October 2011. 

URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-730_en.htm?locale=en (дата звернення: 30.11.2022). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІХОДІВДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Керівники сучасних організацій стикаються з значною кількістю проблем, що 

обумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, які по-різному впливають на їх 

результативність, ефективність, конкурентоспроможність, та потребують швидкої адаптації та 

оперативної реакції.  Процес управління підприємствами  в Україні ускладнюються швидкими 

змінами економічного середовища, його нестабільністю, впливом пандемії та військового 

стану, а відповідно,  знаходиться у постійній динаміці і потребує впровадження сучасних 

технологій та методів управління. При цьому, глобалізаційні процеси впливають на 

розширення масштабів соціально-економічної взаємодії, економічні, соціальні, фінансові, 

технологічні, інформаційні, організаційні зв’язки все більше ускладнюються, 

розгалужуються, та потребують адекватної реакції  системи менеджменту підприємств, 

шляхом застосування  нових адекватних та адаптивних  підходів до формалізації процесів 

підготовки та ухвалення управлінських рішень. Протягом останніх років процеси прийняття 

управлінських рішень набули нового змісту. Значно зросла роль чинників невизначеності, 

потреба їх адаптивності.  
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Науковою літературою напрацьовано досить багато підходів розуміння сутності процесу 

прийняття управлінських рішень. Основними ознаками при цьому визначають: певну 

послідовність дій, результат вибору, наявність альтернативних варіантів. Узагальнюючи 

теоретичне розуміння сутності базової категорії, зауважимо, що під управлінським рішенням 

слід розуміти результат вибору керівником оптимального варіанта вирішення проблеми, серед 

усіх альтернатив, спрямоване на досягнення мети, із врахуванням діючих обмежень.   

На процес прийняття управлінських рішень впливають зовнішні та внутрішні фактори, 

що визначають цілі та обмеження організації, а також, цінності, принципи, досвід, інтуїція та 

цілі безпосереднього керівника, який приймає відповідні рішення. Закономірно, що технологія 

та ефективність прийняття управлінських рішень відрізнятиметься залежно від умов 

(стабільність, невизначеність, ризик, швидкість  змін середовища, час на прийняття), стилю 

управління, компетентності та кваліфікації керівника – суб’єкта прийняття управлінських 

рішень.  

Теоретичний аналіз наукових підходів дозволив узагальнити наступні змістовні 

характеристики управлінського рішення: організаційну, економічну, правову, соціальну та 

технологічну. Саме вони складають основу для визначення тих ефектів, які справляє якісно 

прийняте управлінське рішення, а відповідно формують базис для оцінки ефективності 

прийнятих управлінських рішень в організації.  

Як показав досвід останніх трьох років, класична схема прийняття управлінських рішень 

ускладнена невизначеністю факторів зовнішнього середовища, планування та прогнозування 

факторів розвитку середовища є досить складним, що знижує ефективність прийнятих 

управлінських рішень.  

Відповідно, на наш погляд, в кризових умовах при прийнятті управлінських рішень 

доцільним буде застосування методу  «Петля Бойда»,  який в науковій літературі також 

відомий як «цикл OODA». Це відома  концепція Джона Бойда, яка обґрунтовує прийняття 

рішень військовими стратегами в умовах невизначеності. Вона розроблена у 1995 році у США 

військовим генералом.  

Цикл OODA це кібернетичний цикл, який забезпечує здатність до самовідтворення та 

саморегулювання, який здобуває все більшу популярність як у військовій справі, так і в бізнесі, 

як  інструмент прийняття рішень в умовах невизначеності. зазначена модель прийняття рішень 

ґрунтується на припущенні, що в соціально-економічному середовищі, як і в природному, 

діють процеси природного відбору, а відповідно, для того щоб відповідати  реальності, 

соцільно-економічним суб’єктам необхідно здійснювати дії у безперервному циклі, у 

взаємодії з навколишнім середовищем з огляду на перманентні його зміни. Відповідно, цикл 

діяльності та ухвалення рішення OODA слугує механізмом адаптації, а перевага у швидкості 

циклу дій та точності оцінок забезпечує перевагу над протилежною стороною та веде до 

досягнення перемоги конкурентній боротьбі. 

Модель циклу OODA тісно пов'язана з моделлю PDCA. Спільність цих моделей 

прийняття рішень в акцентуванні уваги на важливості точного аналізу ситуації, постійній 

перевірці досягнення бажаних результатів, та внесення необхідних корегуючих дій. 

Відмінність цих моделей полягає у наявності так званої другої петлі зворотного зв’язку, що 

забезпечує активний зворотній між людьми в процесі оцінки ситуації, її аналізу, вибору 

варіанта вирішення проблеми та  активних дій.  

Концепція OODA є інструментом, який дозволяє організаціям в умовах  невизначеності 

ефективно адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, забезпечуючи досягнення 

цілей - виживання та зростання. Відповідно до циклу OODA, здатність правильно 

орієнтуватися визначає можливості прийняття оптимальних рішень та здійснення ефективних 

дій. Він має в своїй структурі 4 процеси. Цикл цих послідовних чотирьох процесів передбачає 

багаторазове повторення петлі дій: відбувається реалізація принципу зворотнього зв'язку. 

Згідно цієї концепції, у конкурентній боротьбі, як і у військових діях, перемагає той, хто 
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проходить цикл найшвидше, робить це найефективнішим чином, або заважаючи конкуренту 

зробити це швидше.  

Загальна послідовність етапів прийняття управлінських рішень на основі циклу OODA 

включає:  

O - (Observation) cпостереження. Цей етап передбачає оцінку власного положення та 

навколишнього світу, з точки зору визначення власного положення у ньому. Він передбачає 

процес перетворення змін у зовнішньому та внутрішньому (через елементи зворотного зв'язку) 

середовищі у форму сигналів-даних, що в подальшому використовуються для прийняття 

рішень. При цьому, інформація повинна надходити і з зовнішніх і з внутрішніх джерел. ⠀ 

О – (Orientation) орієнтація або оцінка ситуації. Цей етап передбачає оцінку поточної 

ситуації, через призму системи переконань: соціально-економічних, культурних передумов, 

особистого досвіду та знань осіб, що приймають управлінські рішення. Тобто, це етап оцінки 

даних відповідно до контексту, чітке визначення змісту отриманих даних. Швидкість і якість 

цього етапу залежить від того, якості, ефективності та злагодженості системи планування в 

організації. Якщо система планування не налагоджена, плани не розроблені, то 

витрачатиметься час на їх розробку, а відповідно втрачається перевага більш швидкого 

завершення циклу.  

D – (Decision) рішення. Цей етап являє собою огляд альтернативних варіантів дій та 

вибір оптимального, що розглядається як гіпотеза для перевірки. Критерії відбору можуть 

бути різними, але вони однозначно повинні залежати від цілей конкретної системи. 

А - (Action)  дія. Цей етап являє собою процес впливу на довкілля, перевірку 

правильності обраного рішення у процесі його реалізації. Він передбачає  реалізацію 

конкретного розробленого плану, наслідком чого стає зімна зовнішнього середовища. Це 

своєю чергою знову впливає всю систему. А відповідно реалізується  принцип зворотного 

зв'язку та циклічності.   

 
1. The Essence of Winning and Losing. Електронний ресурс: 

https://web.archive.org/web/20110324054054/http://www.danford.net/boyd/essence.htm. (дата звернення: 22.11.2022). 
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ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Постановка проблеми. Обов’язковим елементом процесу управління стратегічним 

потенціалом підприємства, в умовах швидких змін зовнішнього середовища, є аналіз 

стратегічного потенціалу. Увага дослідників у галузі стратегічного менеджменту щодо 

конкурентних переваг та успіху компанії зосереджена на аналізі внутрішніх факторів. В 

умовах постійних швидких змін зовнішнього середовища потенціал компанії, тобто 

можливості її дій, є більш розумною основою для розробки стратегії, ніж потреби, які компанія 

здатна задовольнити. Це означає, що в сучасних умовах проблема аналізу стратегічного 

потенціалу підприємства є актуальною і недостатньо дослідженою в стратегічному 

менеджменті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових роботах зарубіжних та 

вітчизняних учених, в яких розглядаються питання конкурентних переваг та стратегічного 

розвитку, адаптивності та організаційних змін, виділяють стратегічний потенціал 

підприємства. «Потенціал», як поняття, є вживаним в економічній теорії, але умови ринку 

https://web.archive.org/web/20110324054054/http:/www.danford.net/boyd/essence.htm
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надають йому стратегічний характер. Різноманітні аспекти дослідження потенціалу 

підприємства були відображенні у роботах таких учених, як І. Ансоф, Т. Йеннер, Г. Козаченко, 

Л. Костирко, А. Наливайко, І. Отенко, Є. Попов, І. Рєпіна, Р. Фатхутдінов, О. Федонін, З. 

Шершньова тощо. Разом з тим, досі невирішеними залишається питання визначення сутності 

та змісту поняття, структури стратегічного потенціалу, методичного забезпечення його 

аналізу та оцінювання, а також інструментарію його формування та ефективного 

використання. 

Мета дослідження полягає у виділенні ключових елементів стратегічного потенціалу 

підприємства. 

Основна частина. Прийняття стратегічних рішень і визначення стратегічних цілей 

компанії на основі стратегічного аналізу в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища 

відбувається за допомогою процесу стратегічного управління підприємством. Процес 

управління стратегічним потенціалом підприємства є основою для аналізу зовнішнього 

стратегічного потенціалу[1]. 

Стратегічний потенціал підприємства визначається як сукупність його передумов 

(ресурсів, можливостей, компетенцій тощо), наявних і тих, що необхідно створити для того, 

щоб реалізувати загальну стратегію протягом періоду, на який вона розроблена.  

Наведені дані на рис. 1 доводять складну трьохрівневу структуру та багатоаспектність 

стратегічного потенціалу підприємства, необхідність його дослідження з точки зору 

функціонального та процесного підходів. Тому окремий аналіз основних і допоміжних 

процесів підприємства дозволяє виявити ключові чинники його успіху, які можуть критись в 

процесах обробки замовлень клієнтів, здатності забезпечити безперервну роботу системи 

після продажного обслуговування, тощо. 

Підприємство повинно мати згідний зі стратегічними цілями  потенціал (оптимальні 

ресурси та вміння їх ефективно використовувати). Потенціал формується і використовується 

відповідним чином до стратегічних цілей і перспектив компанії. Тому комплексна цілісність 

ресурсів, що відповідають цим критеріям, є стратегічним потенціалом підприємства. 

Функціональна структура потенціалу підприємства є традиційною. При такому підході 

основні сили спрямовують на орієнтацію функціональних підрозділів компанії: виробництва, 

менеджменту, персоналу, фінансів, маркетингу та інформаційного забезпечення. 

Блочно-модульну структуризацію потенціалу підприємства можливо відшукати в 

роботах зі стратегічного менеджменту. Цей підхід базується на виділенні шести компонентів: 

система управління, ресурси, функції, особовий склад, компетенції та культура. Окрім, в 

кожному компоненті виділяють елементи стратегічного значення. 

 
Рис. 1. Стратегічний потенціал підприємства 
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1. Система управління. Управлінський підрозділ формулює місію, розробляє стратегію 

розвитку, визначає цілі на найближче майбутнє і конкретні завдання. Також включає такі 

підсистеми: планування, координація та контроль; 

2. Функції. До них належать: аналітичні (аналіз, розробки для створення виробництва 

продукції); виробнича (здійснення процесу виробництва); комунікаційні (маркетингові 

інструменти: поширення, стимулювання, цінова та товарна політики); 

3. Ресурси: технічні; технологічні; персонал; інформативні; організаційні структури 

виробництва та системи управління; фінансові; корпоративна культура; 

4. Персонал – особовий склад, характеризується мотивацією та розвитком; 

5. Компетенції персоналу, які включають: кваліфікацію, креативність і гнучкість; 

6. Корпоративна культура - це сукупність ідей, норм поведінки, відносин і способів 

ведення бізнесу. Основними елементами організаційної культури є: норми (вимоги і правила 

внутрішньої колективної взаємодії); цінності (соціально-етичні норми поведінки, важливі для 

співробітників компанії); поведінка (набір прийнятих і визнаних на підприємстві дій)[1]. 

Висновки. Аналіз наукових праць з поставленої проблеми дозволив дійти висновку, що 

термін «стратегічний потенціал підприємства» має на увазі здатність підприємства розробляти 

та реалізовувати стратегії та забезпечувати свій довгостроковий розвиток. Вирішення цього 

завдання пов’язане з наявними можливостями ефективного виконання функцій і процесів, а 

також організаційними можливостями відповідних змін у них з метою реагування на 

мінливість зовнішнього середовища. Такий погляд зумовив виділення таких складових 

стратегічного потенціалу промислового підприємства, як: управлінська компетентність, 

гнучкість організаційної структури, стратегічне розташування підприємства та його здатність 

забезпечувати виробничо-технологічну ефективність. 
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2. Кубіній Н. Ю. Теоретичні основи потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання // Розвиток 

методів управління та господарювання на транспорті. Випуск № 1 (46), 2014 р. С. 132-142. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постановка проблеми. Основною ціллю кожного підприємства є прогрес на 

вітчизняному та світовому ринку. На початку створення завжди виникає проблема у 

формулюванні правильно складеної стратегії та діяльності управління. Тому задля успіху 

підприємства потрібно розробити стратегію, щоб надалі вона мала великий вплив на зростання 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дану проблему досліджували вітчизняні та 

іноземні науковці, у тому числі Ф. Девід, І. Ансофф, А. Томпсон та С.Гуткевич. 

Мета дослідження. Визначення особливостей стратегічних аспектів застосування праці 

підприємства. 

Основна частина. Запровадження продуктивної системи керування стратегією формує 

надійну стратегічну позицію для організації, яка гарантує довготермінову конкурентну 

перевагу та прийдешню життєздатність у нестійкому оточенні. 

http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view-File/445/3135
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З метою розв’язування довгочасних економічних задач і реалізації соціально – 

економічної продуктивності, на сучасній стадії розвитку стратегічне управління стає головним 

інструментом і одночасно фундаментом результативного довгострокового піднесення 

підприємств будь – якої сфери. 

При цьому стратегічне управління має стати основним набором ефективного 

довгострокового розвитку підприємств різних галузей. Це цілеспрямовано для того, щоб 

ухвалити довгострокові економічні недоліки і позитивний ефект на реалізацію соціально – 

економічної продуктивності. 

Перший етап стосується завдання підприємства, тому що це є основний мотив його 

актуальності. Далі вдосконалюється візуально підприємство та довгостроково створюється. 

Подальші етапи досліджують певні цілі та стандарти, яких підприємство намагається 

досягнути головні принципи, які в результаті будуть дотримуватись в розвитку 

функціонування.  

Далі проводиться розбір зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Після 

дослідження та аналізу утворюється загальна корпоративна стратегія, яка з часом поділяється 

на інші нижчі рівні управління підприємством у вигляді, що функціонує та резервної стратегій. 

В результаті, коли стратегія є готовою, то вона може реалізовуватись. 

Сам процес стратегічного управління є основою в управлінні стратегії підприємства, 

оскільки він створюється з багатьох складових, які мають велике значення.[1] 

Як наслідок, в процесі та у висновку виконання стратегії виконується стале 

спостереження та міркування отриманих результатів. Коли в процесі розробки стратегії 

виникають порушення від загальної та корпоративної стратегії, то вона редагується таким 

чином, що вносять стратегічні зміни. Крім того, виділяють основні етапи та систематичність 

комплектування стратегічної поведінки. Надалі аналізується змістовна сторона кожного з цих 

виділених етапів. 

При виборі моделі завжди виникають якісь ускладнення на підприємстві. Також всі 

моделі стратегічного управління ґрунтується на базовій структурі, які охоплюють певний ряд 

визначень: розбір середовища, формування місії та цілей, обрання реалізації стратегії, а також 

твердження та спостереження. 

Модель І. Ансоффа базується на рішеннях, які потрібно приймати при утворенні 

стратегії: оцінка потенціалу підприємства; максимізація сегмента ринку; формування 

конкурентної стратегії; вибір конкурентної стратегії. [2] 

Ф. Девід гадає, що стратегічне управління підприємством починається зі встановлення 

та розвитку місії, після чого слідують внутрішні та зовнішні аудити для формулювання 

стратегії, встановлення довгострокових цілей, визначення політики та розподілу ресурсів. 

Важлива роль у цій моделі відводиться зворотному зв'язку, виміру ефективності стратегії та її 

оцінці. [3] 

А. Томпсон і А. Стрікленд вважали, що модель стратегічного управління повинна 

починатися зі стратегічного аналізу вартості підприємства. Процес включає внутрішній аудит, 

бізнес-аналіз, зовнішній аудит і встановлення цілей. Для досягнення поставлених цілей було 

стратегічно обрано альтернативні підходи. Під час оцінки та вибору альтернатив 

враховуються такі фактори, як організаційна структура, функції, люди та системи. 

Завершальним етапом моделі є моніторинг та оцінка. [4] 

Українські науковці пропонують інші моделі стратегічного управління: підприємницькі, 

адаптивні, планувальні, стратегічного розриву. [5] 

На сьогоднішній момент в період військового стану підприємство має застосовувати 

стратегію цілі в таких умовах, а конкретніше їх можна виділити: 

 Гарантувати матеріальну підтримку на підприємстві для працівників. 

 Сформувати угоду для невпинного та абсолютного відтворення різних послуг та 

надати практичність. 
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 Сформувати, налаштовувати та придержувати результативність системи фізичної 

безпеки. 

 Налагодити ефективні операції. 

Висновки. Отже, в процесі дослідження розглянуто та проведено аналіз різними 

науковцями. Щоб стратегія була успішно реалізована, потрібно, щоб всі підрозділи 

підприємства одночасно та ефективно працювали в встановленому порядку.  

Так як, люди це основа підприємства, тому стратегічне управління опирається на вимоги 

ринку  при забезпеченні відповідності виробничої діяльності.  

Крім того, має бути розроблена така стратегія, щоб забезпечити підприємству 

довготривале конкурентоспроможне існування на ринку. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ 

 

Розвиток ринкових відносин, високий рівень конкуренції, посилений тиск кризових 

явищ, виникнення непередбачуваних змін вимагають від керівника сучасного інноваційного 

підходу до управління підприємством. У нинішніх концепціях господарювання найбільш 

прогресивним і результативним, не протиставляючи іншим, є процесний підхід до управління, 

який широко застосовується у різних сферах діяльності. За результатами дослідження, 

управління підприємством на основі бізнес-процесів відіграє все більшу роль у загальній 

ефективності господарювання. 

В реальних умовах процесний підхід дозволяє змінити систему управління 

підприємством з вертикальної організації на горизонтальну, тобто здійснити управлінські 

впливи не за принципом « я начальник», ти – «підлеглий», а за принципом  «я – власник 

процесу, ти – його виконавець». У цьому зв’язку в якості основного об’єкта виступає бізнес-

процес, який наскрізь проходить через усі рівні організації, відповідає за будь-яку певну дію 

від початку до кінця. 

Більше того, бізнес-процеси є безперервними, мають передбачені входи (постачання 

ресурсів, виникнення ідеї нового продукту, послуги тощо) і виходи у вигляді продукту 

(послуги), що задовольняють потреби споживачів. Відмінною особливістю бізнес-процесу є 

його бізнес-спрямованість, тобто відображення певного напряму функціональної діяльності, 

результатом якої є отримання прибутку.  

 Практика доводить, що успішно функціонують ті підприємства, де бізнес-процеси 

вибудувані якісно і ефективно, є фундаментом процесного підходу у здійсненні управлінської 

діяльності суб’єктом господарювання. 

 Тому при розробці бізнес-процесів повинні бути виконані наступні основні умови: 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

301 

- встановлені та погоджені вимоги до створення вихідного продукту між розпорядником 

бізнес-процесу і споживачами; 

- визначені та погоджені  вимоги до характеристик входу в бізнес-процес між 

розпорядником бізнес-процесу і постачальниками;  

- регламентовані параметри бізнес-процесу та трансформації вихідних даних у вихідний 

продукт, відповідний вимогам споживачів за його характеристиками та якісними 

показниками;  

- налагоджені зворотні зв’язки між бізнес-процесом і споживачами, між бізнес-процесом 

і постачальниками; 

- забезпечені проходження бізнес-процесу та системи вимірювань параметрів бізнес-

процесу. 

У цьому контексті бізнес-процеси виступають як базові в реалізації відповідних цілей і 

завдань управлінської діяльності, забезпечують формування взаємозв'язків всіх внутрішніх і 

зовнішніх аспектів функціонування підприємства. На основі аналізу ринку і потреб 

споживачів, важливим залишається формування стратегічних бізес-процесів у рамках діючої 

стратегії розвитку підприємства з урахуванням прогнозу змін ринкового середовища та потреб 

споживачів.  

З цієї точки зору, управління бізнес-процесами слід визначати, як зусилля підприємства 

аналізувати та постійно удосконалювати виробництво, маркетинг , логістику, комунікації та 

інші основні напрями діяльності підприємства. Водночас варто зауважити, що управління 

бізнес-процесами  є  складною ділянкою роботи менеджерів щодо забезпечення високого рівня 

її ефективності, яке відображається у кінцевих результатах діяльності підприємства. 

Нами узагальнені основні чинники ефективності управління бізнес-процесами: 

- забезпечення оперативного реагування на швидкоплинні зміни та зростаючу мінливість 

бізнес-середовища; 

- ідентифікація бізнес-процесів, визначення їх параметрів і завдань, пріоритетності та 

місця у системі бізнес-процесів, розподіл сфери відповідальності і повноважень  між 

управлінцями; 

- визначення « вузьких місць» при перебігу бізнес-процесів, становлення причин та 

прийняття відповідних рішень по їх усуненню; 

- підвищення оперативності і адаптивності інформації у середині робочої групи та від 

одного суб’єкта бізнес-процесу до іншого; 

- раціональне використання інвестиційних вкладень у проходженні бізнес-процесу, 

спрямування їх на створення цінностей для споживача від початку до кінця; 

- коригування бізнес-процесів під впливом змін ринкового середовища та потреб 

споживачів, розгляду процесу з точки зору добавленої вартості. 

Реалізація зазначених чинників потребує використання інноваційних підходів: методики 

швидкого аналізу рішень, бенчмаркінгу, методології безперервного удосконалення, 

реінжирингу, грінфілду, поєднання функціонального і процесного підходів. Ефективним, при 

цьому, є вміле застосування в управлінні бізнес-процесами сучасних інструментів і методів та 

гнучких аналітичних технологій. 

У результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки: 

- впровадження процесного управління означає: виокремлення бізнес-процесів як 

окремих бізнес-одиниць - базису процесного управління; розробка та реалізація управлінських 

рішень на основі аналізу та оцінки результативності кожного бізнес-процесу; забезпечення 

трансформації вхідних параметрів на результат при оптимальному використанню необхідних 

ресурсів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства. 

- на основі аналізу ринку і потреб споживачів важливим залишається формування 

стратегічних бізнес-процесів, що визначають довгострокову перспективу розвитку 

підприємства, орієнтовану на постійне вдосконалення управління ними, зосередженому на 

досягненні запланованих показників.  
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- в процесі управління бізнес-процесами слід застосовувати програми побудовані на 

методологіях та мовах SADT, IDEF, BPMN та ARIS, що дозволяють  автоматизувати таку 

роботу на основі стандартів, забезпечити, автоматизувати аналіз, як бізнес-системи  так і 

різного роду бізнес-процесів, виявити проблеми та позбавитись процесів, що дублюються. 

- управління бізнес-процесами на підприємстві повинно відбуватися у рамках діючої 

стратегії розвитку підприємства з врахуванням прогнозу змін зовнішнього середовища. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

Зростання обсягу використання інформації стимулює активне впровадження цифрових 

технологій в бізнесі. Очевидно, саме це призводить до широкої діджиталізації бізнес-процесів, 

під якою розуміють, насамперед, впровадження на підприємствах цифрових технологій та їх 

використання для оптимізації виробничо-управлінської діяльності, зберігання, обробки та 

перетворення інформації в цифрові дані. Подібні трансформації змушують підприємства 

постійно переглядати свою стратегію та мати чітке розуміння середовища ведення діяльності 

[1]. 

Виникає необхідність створення нових моделей бізнес-поведінки. Стають усе більш 

нагальними потреби в якісному прогнозуванні, аналітиці та розробці рішень щодо мінімізації 

бізнес-ризиків, покращенні результатів діяльності підприємств. Також, підприємствам 

доводиться зосереджуватись на оптимізації управлінської діяльності, що стосується мотивації 

працівників, їх навчання в роботі з новими цифровими продуктами та інструментами, 

покращення умов праці, впровадження віддаленого режиму та гнучких графіків роботи. 

Діджитал-трансформація в значній мірі впливає й на В2В-, В2С- та В2G-відносини. 

Разом зі спрощенням комунікації підприємств з партнерами, клієнтами та постачальниками, 

зростає й планка конкурентоспроможності. Попит динамічно змінюється, тобто компаніям 

доводиться не просто переводити свої бізнес-процеси в цифрове середовище, але й знаходити 

нові оригінальні шляхи збільшення конкурентоздатності свого продукту в умовах збільшення 

прозорості ведення бізнесу та значного прискорення розвитку бізнес-середовища в цілому. До 

того ж зростає прозорість ведення бізнесу, тому підприємства зобов’язані переходити до 

використання нових стандартів ведення підприємницької діяльності. 

Звісно, діджиталізація економіки також завдала вектор на розвиток інноваційно-
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інвестиційного простору. Це дозволило більшості розвинених країн значно примножити 

капітал та розширити зони впливу, а країнам, що розвиваються – досягти рівня розвинених 

країн. Сюди також варто віднести й той факт, що розвиток інноваційного середовища в 

цифровій сфері став, по суті, окремим ринком цифрових інвестицій, серед яких 

найвідомішими на сьогодні є криптовалюта та NFT. Щодо макросередовища, то це значно 

посилило можливості підприємств в плані залучень коштів від держави та приватних 

інвесторів, збільшило зацікавленість молоді в підприємництві. Разом із тим це в помітній мірі 

збільшило кількість різноманітних грошових махінацій у випадку з інвестиціями в цифрові 

продукти та відтік молоді закордон через наявні там кращі умови для життя і праці. 

Отже, при всіх загрозах і проблемах, діджиталізація стала одним суцільним 

інструментом, що надає нові безмежні можливості як для створення інноваційних продуктів 

та інструментів, так і для успішного започаткування безлічі нових стартапів. Цифровізація 

бізнес-процесів відіграє ключову роль в розвитку підприємства в цілому, однак для 

грамотного та прибуткового використання цифрових технологій необхідно враховувати 

необхідність: постійного аналізу зовнішнього та оптимізації функціонування внутрішнього 

середовища, закладення інноваційних та креативних рішень у веденні бізнес-діяльності, мати 

продуману стратегію ведення бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ МАЛИХ І ВЕЛИКИХ РІШЕНЬ 
 

У повсякденному житті, незалежно від того, ким є людина – найманим працівником, 

підприємцем, громадським діячем чи студентом, – їй доводиться приймати сотні малих рішень 

щодня. Більшість з них є порівняно несуттєвими, наприклад: «Чи призначати на сьогодні 

зустріч з партнером?», «Дотримуватися формального дрес-коду чи прийти у повсякденному 

одязі?». Більш складніші рішення називають великими. До них можна віднести такі: «Чи варто 

змінювати локацію для офісу?», «Кого підвищувати по посаді?». Такі рішення важать дещо 

більше, оскільки їх вплив на життя людини може бути суттєвішим. Проте, не можна 

недооцінювати малі рішення, вважаючи їх неважливими: вплив цих рішень на людину може 

розкритися згодом, і запустити ланцюг інших, здавалося б, несуттєвих подій подібно до 

принципу доміно [1]. Неуважність до менших рішень, особливо коли існує упередженість або 

надається перевага тому, щоб рішення було прийнято «як завжди», може призвести до 

несподіваного результату. Особливо тривожний випадок характеризується як дилема 

«трагедії спільного», де малі незалежні рішення, засновані на очевидному раціональному 

особистому інтересі, призводять до виснаження спільного ресурсу, що суперечить 

довгостроковим інтересам кожного. 

Рішення з більшою вагою по своїй суті передбачають, що величина потенційних 
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наслідків буде високою. Однак, по мірі того, як людина просувається нижче в мережі рішень, 

кількістю малих рішень збільшується, що дозволяє їх сукупній цінності перевершити цінність 

великих рішень.  

Чи може так бути, що ці малі рішення прийматимуться таким чином, щоб працювати 

проти вигід, прогнозованих в рішеннях більш високого рівня? Подібна теза неодноразово 

досліджувалася протягом всієї історії. Один ранній приклад приписують Аристотелю (384–

322 рр. до н.е.) в його дисертації «Політика». 

Взагалі, підхід до малого рішення як рішення, яке не варто недооцінювати, 

розкривається науковцями в багатьох сферах, включаючи економіку, соціологію, психологію, 

інформатику, теорію ігор, філософію та логіку. Мабуть, найбільш відомі ідеї, що ілюструють 

суттєвий вплив малих рішень на людину та групу людей (або громаду), можна представити 

таким чином [2]: 

1. «Ефект метелика» з теорії хаосу (термін, уведений Е. Ленцем). 

2. «Тиранія малих рішень» (з есе А. Кана, 1966 р.). 

3. «Трагедія громад» (зі статті Г. Хардіна, 1968 р.). 

Система прийняття рішень складається з певних етапів, починаючи з визначення 

проблеми та до вжиття подальших дій. За цей проміжок важливо зібрати дані, що згодом 

ляжуть в основу розробки варіантів дій. Зроблений вибір дій поставить перед нами завдання, 

пов’язані з плануванням усіх необхідних супутніх заходів.  

Дії, що здійснюються в процесі вирішення проблеми, по суті є рішеннями, які ми 

виконуємо. Неможливо передбачити, яке з прийнятих рішень виявиться правильним, якщо не 

розуміти особливості їх прийняття. Визначення проблеми є однією з них, і нерідко воно 

важливіше за саме рішення. Те, як, зрештою, проблема буде сформульована, вплине на 

напрям, в якому будуть висловлюватися ідеї щодо її розв’язання.  

Вузьке окреслення проблеми обмежує варіанти дій ще до початку прийняття рішення. 

Натомість більш чітко сформульовану проблему варто поєднати з відкрито сформульованою 

можливістю рішення, щоб не підштовхнути людину до упередженого висновку [3]. 

Якщо ми вже окреслили проблему, то потрібно розуміти, що перша відповідь, яка спала 

нам на думку не обов’язково буде правильною [4]. Багато-хто, звичайно, воліє довіряти 

прийнятим рішенням, що ґрунтуються на інтуїції. Хоча покладатися на інтуїцію можна лише 

до певного моменту: зловживання цим методом дозволяє особистим упередженням впливати 

на рішення. 

Цікавим є дослідження професорів Університету штату Огайо, в якому вони дійшли 

висновку, що у більшості випадків керівники компаній мають лише одне потенційне рішення, 

хоча наявність на столі проектів інших рішень-альтернатив значно покращує якість рішень. 

Коли ж всі можливі варіанти рішень визнаються більшістю присутніх людей незадовільними, 

доцільно розглянути інші сценарії [5]. Для прикладу, наведемо ситуацію з відключенням 

електропостачання в Україні: в такі моменти люди найчастіше обирають з двох варіантів – 

залишитись дома, не виконуючи важливих завдань, чи піти прогулятися, тиняючись 

неосвітленими вуличками. Альтернативним же варіантом буде взяти роботу з собою і 

розміститися в такому закладі, де точно є світло і, таким чином, можна певною мірою 

наздогнати робочі дедлайни. 

Взагалі люди схильні приймати рішення, відштовхуючись від настрою, досвіду, інших 

поведінкових ярликів. Крім того, саме середовище може впливати на рішення: затишна 

обстановка схиляє людей довіряти своїм інстинктам і стимулює творчі потяги, але також вона 

призводить до логічних помилок [6]. Звідси можна виснувати про те, що, комфортне 

середовище є кращим для прийняття інтуїтивних або творчих рішень, а напружене 

середовище – для прийняття раціональних рішень. 

Іноді, коли люди стикаються з важким рішенням, вони поводять себе наче паралізовані, 

не в змозі зробити наступний крок. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

(наприклад, нейромережі) дозволяють знаходити рішення, більш досконалі за ті рішення, які 
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спроможна згенерувати людини, проте і нейромережі ще не перейшли на той рівень, коли 

прийняття рішень можна повністю перекласти на них. Зокрема, для вирішення найпростіших 

завдань, на кшталт «Який серіал від Netflix подивитись сьогодні?», «Яке вбрання обрати на 

вечірку?», рішення неодмінно знайдуться. Щоб зробити правильний вибір у будь-якій простій 

ситуації, потрібно прийняти малі рішення. Для цього можна скористатися простими 

комп’ютерними програмами, наприклад, Pros & Cons, Pollsify тощо. Зокрема, програма Pros & 

Cons дозволяє скласти список плюсів і мінусів з балами до кожного варіанту дій, що полегшує 

прийняття рішень. Pollsify є одним із найпростіших додатків для створення як публічних, так 

і приватних опитувань та обміну ними з друзями, знайомими і суспільством [7]. 

Отже, у своєму житті людині завжди доводиться приймати дещо простіші за своїм 

значенням (малі) та більш важливі і, відповідно, складніші (великі) рішення. Кожен з цих видів 

рішень є дуже важливим і потребує належного сприйняття та оцінки. Це пов’язано з тим, що 

не тільки великі рішення можуть суттєво погіршувати стан справ людей: в своїй сукупності 

або за мережею поширення малі рішення часто можуть завдавати проблем в таких самих 

масштабах. Крім того, виявити джерело проблеми (те, що запустило ланцюг подальших подій) 

за таких умов дуже складно, а часом і не можливо. У випадку з великими рішеннями ви точно 

знаєте, що вплинуло на ситуацію і можете швидко нейтралізувати цей вплив. 
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РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі питання розвитку страхового ринку займає одне з найпочесніших 

місць. Дослідження розвитку страхового ринку є необхідністю розробки ефективної 

стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.Страховий ринок 

України є найбільшим і найпотужнішим сектором ринку небанківських фінансових послуг. 

Вивченню проблем страхового ринку присвятили свої праці такі вітчизняні і зарубіжні 

науковці, як Бігдаш В.Д., Осадець С.С., Таркуцяк А.О., Шахов В.В., Базилевич В.Д, 

Барановський А.І. та інші. Шахов В.В., вважають, що страховий ринок – це «особлива 

соціально-економічна структура, певне середовище грошових відносин, де об'єктами купівлі-

продажу виступає страховий захист й формуються пропозиція і попит на неї»[1]. 
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У страхуванні беруть участь як мінімум дві сторони: по-перше – страховиків, тобто 

організації, що проводять страхування; по-друге страхувальників, тобто юридичних і 

фізичних осіб, що вносять до цих фондів платежі. 

На сучасному етапі страховий ринок виконує такі функції:ризикову – полягає у 

матеріальній відповідальності страхових компаній за наслідки ризику; контрольну – виконує 

контроль за проведенням страхових операцій; накопичувальну – проявляється деякими 

видами страхування (страхування пенсії, життя); превентивна – фінансує заходи щодо 

зменшення страхового ризику.  

Страховий ринок України має певну внутрішню структуру, яка представлена суб’єктами 

страхового ринку, та об’єктами – страховими продуктами, які реалізуються. Зовнішнє 

середовище страхового ринку представлене державними ланками фінансової системи та 

сферою міжнародних зв’язків, з якими він пов'язаний через грошові потоки.Страховий ринок 

передбачає розвинену систему взаємозв’язків між суб’єктами ринкових відносин, їх 

самостійність і рівноправність [2]. 

Поширення страхування та розвиток страхового ринку повинні стати пріоритетом 

державної економічної та соціальної політики. Страхове законодавство необхідно 

гармонізувати та надалі наближувати до міжнародних стандартів. Мають бути визначені такі 

пріоритети: 

1. Нагляд за страхуванням: більша підтримка Держфінпослуг; 

2. Захист споживачів: створення інституту омбудсмана з питань страхування та 

запровадження ліцензування страхових агентів; 

3. Страхове законодавство необхідно гармонізувати та надалі наближувати до 

міжнародних стандартів. 

Отже, в умовах розвитку ринкової економіки України страхування посідає важливе 

місце. Від його ефективності значною мірою залежить фінансова стабільність на макро- і 

мікроекономічному рівні, економічна незалежність, соціальне забезпечення та фінансова 

безпека України. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Сьогодні, особливо в період воєнного стану підприємства мають певні проблеми з 

визначенням та оцінкою витрат, тому було б доцільно саме у цей час переглянути систему 

управління витрат, щоб підприємство змогло продовжити функціонувати в умовах 

невизначеності. Така система управління витратами є важливим елементом аналізу 

внутрішнього стану компанії.  Управління витратами являє собою процес цілеспрямованого 

формування витрат на підприємстві щодо їх видів, місць виникнення, носіїїв за умовою 

постійного контролю рівня витрат та стимулювання їх зниження [1]. Загалом можна виділити 

декілька основних видів методів, які допомогли б компаніям побудувати ефективну систему 
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управління витратами. До таких методів можна віднести: метод «ABC», «таргет-костинг», 

«кост-кілінг», «LCC-аналіз», «CVP-аналіз», «VCC-аналіз» та «метод бенчмаркінгу». 

Метод «ABC» (activity-based-costing) використовують, коли менеджери компанії 

розглядають її діяльність, як сукупність операцій, тобто у цьому випадку, суму витрат 

підприємства за певний період на виготовлення продукції розраховують додаванням усіх 

витрат за операціями в залежності від критерія важливості. Так, витрати підприємство можна 

поділити на три групи: А – найважливіші витрати (від 50%), B – важливі витрати (від 25%) та 

C – інші витрати (до 25% загальних витрат). Така система оцінювання витрат дозволить 

підприємству збудувати раціональну структуру витрат, яка буде враховувати вплив та 

корисність групи витрат на кожний етап виробництва продукції. 

Метод «таргет-костингу» застосовується у випадку старіння продукції, тобто у період, 

коли вона потребує оновлення за стадіями життєвого циклу продукту [2]. Цей метод 

передбачає розрахунок собівартості продукції з урахуванням вже встановленої ціни за 

допомогою маркетингових досліджень та відніманням прибутку, розмір якого залежить від 

очікувань компанії. Варто зазначити, що на вітчизняних підприємствах цей метод майже не 

використовується, адже постійно виникає проблеми з відсутністю системи управлінського 

обліку. 

Третім методом побудови системи управління витратами є метод «кост-кілінг». Він 

полягає у найбільш можливому зменшенні витрат в процесі виробництва продукції 

підприємства, які б не змінили його результати. Шляхами зменшення витрат є: скорочення 

персоналу, зменшення заробітної плати, пошук нових постачальників та пошук нових 

споживачів продукції. Цей метод можна вважати ефективним в умовах кризи, адже він досить 

швидко зменшує та оптимізує витрати підприємства, проте його недоліком є суттєва 

жорстокість.  

Четвертий метод, а саме «LCC-аналіз», здебільшого використовують у стратегічному 

управління. Він полягає у розрахунку витрат за чітко визначеними життєвими циклами 

продукції. Запровадження такого методу забезпечить 100% передбачення очікуваних витрат 

та їх співвідношення до очікуваного доходу. Проте, він досить неефективно визначає накладні 

витрати, тому у підприємства можуть виникнути питання щодо їх врахування до собівартості. 

Напевно, найпопулярнішим методом є «CVP-аналіз», який дозволяє визначити точку 

беззбитковості підприємства, як і з погляду обсягу виробництва продукції, так і з погляду 

встановлення ціни на неї. Він базується на співставленні трьох параметрів: величини витрат, 

доходу та прибутку. Загалом використання такого методу позитивно впливає на формування 

системи управління витратами підприємства, але на практиці зміна будь-якого параметру цієї 

системи можу стати загрозою його кінцевого результату [3]. 

Метод «VVC-аналіз» також використовується під час стратегічного планування 

діяльності. Він виділяється тим, що додатково аналізує витрати, які не знаходяться у сфері 

впливу підприємства. Для того, щоб впровадити цей метод підприємство повинно мати в своїй 

наявності кваліфікований персонал та ефективний обліково-аналітичний відділ. 

Останнім методом побудови ефективної системи управління витратами є метод 

«бенчмаркінгу». Сутність цього методу полягає у пошуку схожого успішного підприємства за 

галуззю та копіюванням його методів функціонування та управління витратами. Цей метод 

потребує детального збору інформації про суб’єкт господарювання, тому управлінцям 

здебільшого важко його провести. Але якщо у них вдасться, то компанія отримає повне 

уявлення про причини успіху конкурентів, та зможуть за допомогою них збудувати свою 

модель ефективної діяльності.  

Отже, можна сказати, що для підвищення ефективності діяльності підприємства в 

важкий для нього час, доцільніше використати новітні методи управління витратами. 

Запровадження таких методів у своїй діяльності дозволить вирішити питання пов’язані з 

забезпеченням достовірності і актуальності планованих витрат та своєчасністю отримання 

інформації щодо існуючих витрат для ефективного і швидкого реагування керівників 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

308 

компанії. На нашу думку, саме метод «ABC» краще всього використовувати на українських 

підприємствах, адже саме цей метод враховує вплив кожної групи витрат на результати 

підприємства, тому менеджери матимуть змогу краще оптимізувати свою систему витрат.  

 
1. Давидович. І. Є. Управління витратами : навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 320 с. 

2. Грицай О. І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». 2011. №2. 

3. Дороженко Л. І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду. Держава та регіони. 2014. №8. 
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ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Розробка конкретної маркетингової стратегії вимагає проведення маркетингового 

дослідження. Воно є необхідним для створення інформаційно-аналітичної бази для гнучкого 

оперативного управління маркетинговими діями, для коригування прийнятих рішень 

відповідно до змін на ринку та для довгострокової стратегічної програми маркетингу. 

Об’єктивною необхідністю є створення системи оперативного відслідковування стану ринку -  

своєрідний маркетинговий моніторинг. Серед теоретиків і практиків в Україні відсутнє чітке 

однозначне бачення щодо сутнісного наповнення поняття маркетингового моніторингу. 

Існуючі підходи можна умовно розділити за трьома групами. Перша група дослідників уважає, 

що маркетинговий моніторинг – це процес системного збору та формування передбачень щодо 

тенденцій розвитку у сфері діяльності компанії. Друга - вважає, що маркетинговий це процес 

спостереження та контролю над змінами у структурі суб’єктів економічної діяльності, які 

представлені у тому ж сегменті ринку. Третя - розглядає його як комплексну систему аналізу 

зміни показників діяльності компанії та його ринкового середовища [1].  

Маркетинговий моніторинг можна розглядати як сукупність процедур та методів, 

розроблених для накопичення, аналізу та інтерпретації кон'юнктурної інформації з метою 

прийняття управлінських рішень. Забезпечуючи об'єктивну інформацію про себе та 

конкурентів, здійснюючи порівняння, правильно оцінюючи ситуацію на ринку та 

прогнозуючи хід її розвитку, підприємство отримує певні конкурентні переваги і тим самим 

знижує рівень комерційного ризику, отримує можливість знайти для себе відповідний сегмент 

ринку чи ринкову нішу, вибрати правильний напрямок диверсифікації, встановити 

оптимальний рівень цін тощо [2]. 
До переліку завдань маркетингового моніторингу входять наступні: 

 збір, обробка та систематизація інформації; 

 оцінка та аналіз кон'юнктури ринку в цілому або будь-якого його сегмента; 

 оцінка, аналіз та прогнозування власних можливостей та активності 

конкурентів; 

 прогнозування попиту, оцінка його еластичності; 

 виявлення та оцінка комерційного ризику; 

 виявлення та моделювання потреб та поведінки споживачів; 

 оцінка рівня сервісу та його впливу на попит; 
 постійний контроль за ходом виконання маркетингових планів; 

 аналіз виконання бюджету, плану та програми маркетингу; 

 оцінка ефективності маркетингової стратегії. 
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Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка збільшення потенційних 

можливостей підприємства та поліпшення його позицій на конкретному ринку чи сегменті. Цей 

результат в подальшому, при розробці програми маркетингу, зіставляється з виробничими, 

фінансовими, трудовими та іншими ресурсами та оцінюється ефективність діяльності на 

конкретному ринку.  

Для того, щоб маркетинговий моніторинг мав позитивний вплив на результати діяльності 

підприємства він має розглядатись як бізнес-процес. При цьому його стандартизована схема має 

містити деталізацію кожного етапу у поєднанні з організаційною структурою компанії. 

 
1. Ковшова, І. О. (2021). Маркетинговий моніторинг конкурентних можливостей компанії на ринку непродовольчих 

товарів Електронне наукове фахове видання, 34. 

2. Турчин, Л. Я. (2021). Методологія формування маркетингової стратегії підприємства в нестабільних ринкових 

умовах на основі процесного підходу. Український журнал прикладної економіки Ukrainian Journal of Applied Economics, 385. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ 

КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

В сучасних умовах управління КСВ (корпоративною соціальною відповідальністю) вже 

є об’єктивною реальністю ведення бізнесу, без чого підприємства ризикують не вижити в 

жорсткому конкурентному середовищі. Причому ціннісні орієнтири, місію, своє бачення 

бізнесу формують не лише виробничі підприємства, але й неприбуткові організації, у тому 

числі й ВНЗ, коледжі, гімназії. Це складає репутацію організації, її «обличчя». 

Європейська Комісія визначає корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) як 

процес інтеграції соціальних, екологічних, етичних, правозахисних та споживчих аспектів у 

свою господарську діяльність та основну стратегію у тісній співпраці із зацікавленими 

сторонами з метою максимального створення спільної цінності для своїх власників/акціонерів 

та громадянського суспільства в цілому, а також виявлення, запобігання та пом'якшення 

можливих негативних наслідків. Концепція КСВ базується на переконанні, що компанії мають 

певні обов'язки перед суспільством, окрім отримання прибутку для акціонерів, тобто не можна 

розглядати компанії окремо від суспільства, в якому вони існують, і соціальна 

відповідальність необхідна для всіх його зацікавлені сторони. Це особливо очевидно в 

кризових ситуаціях, таких як пандемія коронавірусу, яка вплинула на всі аспекти життя 

суспільства і життя; в економічному, фінансовому, медичному, екологічному та 

соціологічному плані. Компанії були змушені адаптуватися до нової ситуації, що означало 

прийняття бізнес-стратегій та заходів для задоволення потреб компанії та її стейкхолдерів.У 

цьому сегменті застосування КСВ може бути корисним та ефективним способом вирішення 

глобальних проблем; у розвитку корпоративної стійкості та зменшенні потенційних наслідків 

кризових ситуацій, а також як перетворити загрозу на можливість.Дослідницькі питання, які 

постають у роботі, полягають у визначенні важливості застосування КСВ у кризових 

ситуаціях, тобто чи допомагає такий спосіб ведення бізнесу у подоланні кризових ситуацій, 

таких як пандемія Covid-19? Як зацікавлені сторони сприймають діяльність з КСВ в таких 

ситуаціях, та які проблеми і виклики виникають? 
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Розвиток корпоративного управління допомагає поліпшити доступ до капіталів, 

підвищити доходи та забезпечити зростання продуктивності роботи компанії. Інвестиції в 

екологічно безпечні технології в перспективі повертаються через зростання доходів. КСВ має 

бути вигідна не лише суспільству, а й бізнесу, адже коли йдеться про соціальну 

відповідальність, то справа стосується трьох речей – людей, грошей і природи. Це об’єкти 

інтересів будь-якого підприємства. Розширюючи сферу застосування КСВ, компанії 

перетворюють корпоративну соціальну відповідальність на корпоративну соціальну вигоду. 

Репутація соціальної підприємливості спроможна допомогти навіть великим підприємствам у 

визначенні нових ринків, нових послуг на існуючих ринках, розширенні існуючих ринків. 

Останнім часом у світі отримало розповсюдження так зване «етичне інвестування». Воно 

передбачає, що вибір партнерів для співробітництва значною мірою обумовлений етичними 

мотивами. Наприклад, інвестор не пов’язує свою діяльність з компаніями, які 

характеризуються недобросовісною діловою практикою, завдають шкоди суспільству, 

пропонуючи неякісну або соціально шкідливу продукцію; негативно впливають на оточуюче 

середовище, чи діють на небажаних територіях; займаються діяльністю сумнівною з 

моральної точки зору, якщо, наприклад, співпрацюють з диктаторськими урядами, проводять 

досліди на тваринах, протидіють профспілкам, експлуатують недосконалість законодавства 

країн, що розвиваються. З іншого боку, вони можуть принципово вибирати в партнери 

компанії, які розв’язують суспільні проблеми та прямо чи опосередковано приносять користь 

суспільству, розробляють етичні стратегії бізнесу.Можна з упевненістю говорити про КСВ як 

позитивні зовнішні ефекти функціонування корпорацій. Наприклад, компанія, яка працює у 

сфері інформаційних технологій, може сприяти підвищенню рівня ІТ-писемності серед 

«нових» груп населення, а зобов’язання дотримання екологічних стандартів сприяють 

споживанню екологічно чистих продуктів і збереженню навколишнього середовища. 

Структура соціальної відповідальності, з огляду на її об’єкт, складається з кількох рівнів: 

відповідальність перед споживачем, відповідальність перед підлеглими, відповідальність 

перед суспільством, країною, відповідальність перед акціонерами чи компаньйонами. У 

частині взаємовідносин виробників зі споживачами і суспільством, нарівні із зобов’язаннями 

загального характеру можуть бути передбачені цілеспрямовані зобов’язання в розрізі таких 

аспектів: турбота про здоров’я та безпеку громадян; задоволення очікувань споживачів; 

обґрунтованість ціноутворення; відповідальність за своїх постачальників; відповідальність за 

тих, хто займається реалізацією продукції (послуг); етичність і порядність у відносинах зі 

споживачами; відкритість інформації про підприємство і продукцію (послуги); постійне 

оцінювання рівня задоволення потреб споживачів; пріоритет інтересів споживачів при 

розв’язанні конфліктів; сумлінність реклами; своєчасність сплати податків; підтримка 

суспільних рухів за якість і добродійність; захист природного середовища. 

За оцінками спеціалістів ООН, найпоширенішими різновидами практик соціалізації 

бізнесу в Україні виступають такі аспекти діяльності бізнесу: відносини бізнесу з місцевими 

громадами (благодійність та підтримка соціальних програм, забезпечення освіти членам 

громади); трудові відносини з працівниками (дотримання трудових прав персоналу, навчання, 

створення безпечних умов праці, своєчасна виплата зарплати, відсутність дискримінації у 

правах і зарплаті, медичне страхування), вплив на навколишнє середовище (надання переваги 

альтернативним джерелам енергії, виробництво екологічно чистої продукції, зменшення 

викидів, будівництво очисних споруд); управління соціальною відповідальністю бізнесу як 

елемент корпоративного управління (визначення груп впливу та налагодження діалогу, 

визначення місії і цілей, включення їх у політику керівництва). 

Дослідження також показало, що в Україні не використовується ряд практик, які вже 

стали традиційними на Заході: урахування культурної специфіки споживача, використання 

системи соціального маркування продукції, зворотній зв’язок зі споживачами, надання 

інформації про якість і безпеку продукції, застосування принципів оцінки життєвого циклу 

продукту, моніторинг впливу на довкілля, уникнення використання генетично модифікованих 
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продуктів тощо. Переважно соціальна відповідальність бізнесу в Україні розвивається за 

двома напрямами, один з яких скерований усередину компаній, а другий – зовні, на розвиток 

території, регіону, суспільства в цілому. Головними соціально відповідальними суб’єктами 

бізнесу виступають: крупні компанії з місто-утворюючими підприємствами, які несуть значну 

частку відповідальності за підтримання соціальної сфери регіону, активно співпрацюють із 

місцевими органами влади у реалізації соціальних проектів; спільні підприємства, які, як 

правило, не мають соціальної інфраструктури, але проводять разові соціальні акції; нові 

підприємства, які переважно під тиском держави беруть на себе частку соціальної 

відповідальності. Щодо внутрішньої скерованості існують такі напрями соціальної 

відповідальності бізнесу: 1) надання соціальних пакетів (соціальне страхування, кошти на 

лікування, відпочинок, оплату оздоровлення дітей, оплату послуг мобільного зв’язку тощо); 

2) безпосереднє надання послуг працівникам на власних об’єктах. 

Таким чином, управління корпоративною соціальною відповідальністю дуже актуально 

для досягнення успіху компаній. Ці процеси стають звичайною практикою на європейському 

ринку. Україна робить перші кроки у цьому напрямку. В дослідженні проаналізовано основні 

напрямки з розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на вітчизняному і 

світовому ринках. 
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МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

 

На початку нового тисячоліття в суспільстві виникає чимало нових проблем соціального 

характеру, які в той чи інший спосіб потребують негайного вирішення через призму 

застосування нових методів та принципів. Під методом варто розуміти це сукупність 

різноманітних прийомів, засобів а також принципів дослідження певних явищ та 

закономірностей на всіх рівнях господарювання.  

Для визначення підходів до регулювання соціально-трудових відносин та вибору 

найбільш ефективних методів для прискореної трансформації суспільства, який буде 

адаптованим до ринкових реформ в економіці, варто виділити певні рівні такі як: державний, 

регіональний  та рівень підприємства.  

Варто відмітити, що українська законодавча база охоплює саму сферу регулювання 

соціально-трудових відносин за такими наступними напрямками як : умови праці на 

підприємстві(оплата праці, відпочинок, охорона праці, соціальні гарантії); соціальна політика 

держави (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, медичне страхування, виплати 

соціальної допомоги різним малозахищеним верствам населення, політика підтримки рівня 

життя а також  диференціації доходів населення); зайнятість населення (реєстрація 

безробітних, професійне перенавчання працівників, пошук вакантних місць за конкретними 

професіями, допомога в організації нових робочих місць, профілактика виникнення 

безробіття, що включає «адміністративний тиск» на сам процес звільнення працівників, а 

також побудову ефективної інвестиційної діяльності держави); міграційна політика, що 

регламентує переміщення робочої сили з одного регіону в інший, а також переселення 

населення з несприятливих регіонів на основі «програм переселення» в більш привабливіші; 

демографічна політика, яка чим чи іншим чином регулює природні процеси відтворення 

населення, на основі конкретних програм щодо допомоги вагітним, а також різні виплати на 

дітей, а також покращення здоров'я і зниження смертності.  

«Одним з основних інструментів, який регулює соціально-трудові відносини, є державні 

програми які розробляються здебільшого на основі соціальних індикаторів (нормативів), які 

здебільшого використовуються для постановки цілей в конкретних програмах , а також для 

підбору методів задля реалізації тих чи інших програм. 

Вплив на реалізацію програм здійснюється адміністративними й економічними 

методами. Адміністративні методи носять регламентований і організаційний характер. 

Економічні методи регулюють соціально-трудові відносини непрямим шляхом, за допомогою 

проведення амортизаційної, фіскальної, податкової і фінансово-кредитної політик» [81. 

В таблиці 1.1. наведено основні методи регулювання соціально-трудових відносин. 

Таким чином, основною метою державного регулювання соціально-трудової сфери є 

насамперед створення відповідних умов для забезпечення максимально можливої 

збалансованості між попитом та пропозицією на ринку праці всієї країни , а також 

справедливого співвідношення між оптимальними величинами заробітної плати при на тому 

чи іншому рівні розвитку економіки як регіону так і в цілому по країні, а також забезпечення 

соціального захисту працівників та прав людини незалежно від якоїсь конкретної 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

313 

територіальної відмінності; забезпечення сприятливих умов для відтворення трудових 

відносин  з урахуванням міжнародного розподілу праці.  

Отже, багатоаспектність та динамізм розвитку соціально-трудових відносин залежить 

від постійної взаємодії учасників за рахунок конкретного механізму функціонування 

соціально-трудових відносин, який повинен забезпечувати збалансованість зв’язків та 

органічну трансформацію всіх елементів соціально-трудових відносин, формуючи при цьому 

окремі рівні та форми взаємовідносин в системі трипартизму. 

 

Таблиця 1. Методи регулювання соціально-трудових відносин 
Назва методу Характеристика 

Нормативно-правові результат нормотворчої діяльності держави (органів законодавчої, виконавчої 

влади та місцевого самоврядування). Це закони, постановах уряду, укази 

Президента, інших нормативних актах, які затверджуються органами державної 

влади та місцевого самоврядування 

Програмно-цільові передбачають розроблення й застосування програм у соціально-трудовій сфері, 

які залежно від рівня  реалізації поділяються на національні, регіональні 

(територіальні), галузеві та програми виробничого рівня (підприємств, 

організацій). Так, на національному рівні в Україні розробляються та реалізуються 

програми зайнятості, соціальної політики, розвитку і використання трудового 

потенціалу, боротьби з бідністю та багато інших 

Адміністративно-

розпорядчі та 

організаційно – 

впорядкувальні 

застосовуються переважно на рівні підприємств й організацій та покликані 

регламентувати взаємовідносини в системі: роботодавець – адміністрація; 

адміністрація – наймані працівники; керівник – підлеглі працівники, а також 

взаємовідносини між працівниками, які пов’язані різними формами поділу та 

кооперації праці 

Договірні пов’язані з проведенням консультацій, переговорів між соціальними партнерами 

та укладенням системи угод і договорів на різних рівнях соціально-трудових 

відносин 

Погоджувально-

арбітражні, 

посередницькі, примирні 

мають на меті запобігати трудовим конфліктам 

Партисипативні передбачають запровадження сучасних форм і методів участі найманих 

працівників в управлінні виробництвом, у прийнятті та реалізації організаційно-

управлінських нововведень 

Примітка. Згруповано автором на основі джерел [2, 3]. 

 

Таким чином для вирішення проблем регулювання соціально-трудових відносин має 

бути чітка взаємодія між органами місцевого самоврядування та органів державної влади 

задля вирішення низки питань, які  на  той чи інший проміжок часу є пріоритетними для 

соціально-економічного розвитку суспільства, адже обставини, які склалися на даний час є 

віддзеркаленням глобалізації економіки і потребують значного переосмислення ролі самих 

державних інститутів для суспільства. Отже  держава єдиним правовим суб’єктом, який 

повинен регулювати відносини між основними сторонами на ринку праці, в той же час 

захищаючи їх інтереси виключно на основі  законодавчих та нормативно-правовими актів. 

Однією з основних цілей державного регулювання соціально-трудових відносин є захист саме 

внутрішнього ринку, через  підтримку власних товаровиробників, та стимулювання зайнятості 

населення. 
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ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

 

Метою кожного з підприємств, організацій є отримання прибутку. Одним з головних 

факторів, які мають вагомий вплив на досягнення результату є ефективне керівництво тієї чи 

іншої діяльності. Тема управління є актуальною, адже від того, хто керує підприємством 

залежить чи будуть досягненні поставлені цілі, чи ні. Лідер – це та людина, яка є 

відповідальною за своїх підлеглих, адже саме він ставить цілі перед ними та слідкує аби вони 

були виконанні у визначені терміни. Лідер – це не завжди керівник, а керівник не завжди має 

лідерські якості. У цій роботі будуть наведені характеристики лідера та керівник та їх 

відмінності, а також зроблений висновок щодо того, наскільки наявність лідеру важлива для 

ефективності роботи організації. 

Питання значення лідерства в системі управління персоналом та підтримання змін 

вивчають такі науковці, як Джон Коттер, Пітер М. Сенге, Шарлотта Робертс, Арт Клейнер, 

Брайан Сміт, М. Лінскі, Р.А. Гайфец, П. Друкер та багато інших [1]. Проблемами лідерства 

займалися такі вітчизняні вчені, як: І.Г. Столяр, Л.І. Уманський, Б.Д. Паригін, В.Г. 

Городяненко, А.І. Кравченко, М.О. Калмакан та ін. [2].   

Керівник – це посада, яку може займати людина, яка буде наділена лідерськими 

якостями, а може й ні. Керівник може бути обраний в колективі, але його призначення 

залежить від вищого органу управління. Для ефективної діяльності підприємства, керівником 

призначають людей, які мають професійні знання та навички, а також знають усі тонкощі у 

відповідній сфері. 

Лідер – це людина, яка наділена лідерськими якостями, він має впливову думку на 

прийняття рішень та є неформальним керівником всередині організації, який виконує 

організаційні функції. Лідера зазвичай обирають всередині колективу. Лідер може не знати усі 

тонкощі сфери, в якій він працює, або взагалі він може бути лише «гвинтиком» працюючої 

організації в окремих відділах, але ця людина завжди зможе організувати роботу колективу як 

всередині організації, так і поза нею. 

Керівник, на відміну від лідера, має офіційні обов’язки та повноваження, він головний 

за прийняття рішень. Лідер, на відміну від керівника, явище нестабільне, тобто під час 

виконання робочих завдань лідером може виступати одна особа, а у позаробочий час – 

лідерські якості може проявляти зовсім інша особа; керівник у той же час – незмінний.  

Якщо виходити з визначень, то можна відзначити те, що функції керівника визначені 

заздалегідь, тобто коли людина стає керівником, вона вже точно знає, що їй потрібно робити. 

А ось роль лідера виникає стихійно, тобто коли керівник дає завдання, то в групі підлеглих 

з’являється лідер, який підтримує колектив та стежить за виконанням завдань. Щоб стати 

справжнім лідером, треба аби оточуючі сприймали людину в такій ролі, у той час коли 

керівника призначають незалежно від думок підлеглих. Таким чином, керівник може не бути 

лідером очолюваної ним групи або організації, лідер же завжди є неформальним керівником.  

«Основна відмінність між керівником і лідером полягає в тому, що керівництво має 

владу в колективі, а лідер - вплив. У той же час між керівником і лідером є багато спільного: 

1. вони координують, організовують і управляють відносинами усередині групи. Різні 

лише рівні здійснення цих функцій - формальний або неформальний. 

2. мають соціального вплив в групі. При цьому керівником вони здійснюються за 

офіційними, а лідером - за неофіційними каналами. 

3. В обох випадках присутній елемент соціальностатусной субординації» [3]. 
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 Щоб бути лідером колективу, керівник повинен розвивати в собі такі лідерські якості 

(за М. Бауером): 

1. Чесність. Чесність дозволяє бути впевненими у своїх відповідях, тим самим 

завоювати довіру всередині колективу. У чесності є свої недоліки – не завжди хочеться її чути, 

але правда – це шлях до успішної побудови колективу.  

2. Стриманість та безпосередність. Керівник, як лідер, повинен думати в першу чергу 

про компанію, а не про себе. 

3. Вміння слухати – найважливіша риса характеру успішного керівника, адже своїх 

підлеглих треба чути. Ця якість дозволить керівнику почути думку свого колективу і це у, 

свою чергу, матиме позитивний аспект у прийнятті рішення, адже працівники бачать ту чи 

іншу проблему організації всередині та можуть розуміти її по-своєму. 

4. Сприйнятливість. Керівник не повинен бути самовпевненим та самодостатнім, 

сприйнятливість дозволяє мати продуктивніші відносини з колегами та підлеглими. 

5. Уміння увійти у стан іншого. Керівник повинен розвивати в собі здатність відчувати, 

що думають підлеглі та що з ними відбувається. Але це повинно бути у раніше встановлених 

межах, адже в іншому випадку підлеглі можуть «користатися» цією якістю свого керівника. 

6. Ініціативність. Ініціативність породжує мотивацію людей робити краще, тобто коли 

людина знає, що вона робить свій внесок у розвиток компанії, то вона краще відноситься до 

справи. 

«За Е. фон Льюнайзеном можна виділити ще такі якості, які можуть бути ключовими для 

лідера: 

1. Відчуття перспективи. Лідери повинні мати своє бачення до чого вони прагнуть та в 

якому напрямку треба рухатися. 

2. Пристрастність – емоційна захопленість. Лідери, які захоплені своєю справою здатні 

заражати цим настроєм не лише колег, а й споживачів.  

3. Впевненість – вміння добитися свого, впливати на людей.  

4. Наполегливість – ніколи не здаватися, у випадку невдачі здійснювати нові спроби. 

Вміння вирішувати проблеми, виходити з кризи, робить керівника більш успішним у ролі 

лідера. 

5. Терпіння. Ця якість важлива на початку побудови бізнесу або в управлінні 

зростаючою компанією, коли треба обрати стратегію та дочекатися перших результатів, що не 

є миттєвими» [4].  

В кожній системі управління є керівники, але не завжди. Кожна організація обирає свій 

стиль управління – це може бути тільки керівник, або керівник з якостями лідера, або можуть 

бути лідери у кожному з напрямків діяльності. На мою думку, наявність лідера в колективі це 

один з секретів успіху, адже саме лідери тягнуть команду вперед – задають темп вирішення 

завдань, слідкують за їхнім виконанням при тому, що вони й самі виконують їх, тобто 

показують власний приклад. 

У якості висновків треба відзначити те, що кожна організація для успішних результатів 

повинна мати в своєму колективі лідера. Можливо, це буде керівник з якостями лідера, тобто 

на своєму прикладі буде показувати підлеглим як необхідно виконувати завдання, а не лише 

вимагати результату, тобто це не буде авторитарний стиль керування. Також може бути 

варіант, що лідерські якості будуть проявляти працівники кожен у своєму напрямку, тобто 

хтось відповідає за маркетинговий аспект, хтось за стратегічне планування, хто аналізує 

попередню діяльність. Тобто в кожному відділі є свій лідер. Або це може бути і такий варіант, 

що є 1-2 людини лідери в колективі і вони взагалі не виконують керівну функції, тобто вони 

неформальні лідери всередині колективу, які підтримують атмосферу успішності, можуть 

допомогти як своїм колегам, так і керівникам у будь-який час. 
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Головною метою кожного підприємства є збільшення прибутків і зменшення витрат. Для 

того, щоб задовольняти потреби споживачів та досягати своїх цілей керівництво намагається 

поліпшувати свою діяльність різними методами. Зовнішні чинники, такі як соціально-

економічні та політичні також мають вагомий вплив на ефективність підприємств. Щоб вчасно 

реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та попередити кризові явища, необхідно 

займатися оптимізацією бізнес-процесів. 

Проблемам управління бізнес-процесами на підприємствах останнім часом присвячено 

багато наукових праць відомих іноземних та вітчизняних вчених таких, як: Майсак О., 

Корзаченко О., Маркіна І.,Демінг У., Оліфіров О. 

Бізнес-процеси, у простому розумінні, це внутрішня діяльність підприємства, яка 

спрямована на створення продукції, аби у подальшому задовольнити потреби споживача. 

«Досліджуючи ефективність існуючих бізнес-процесів підприємства, необхідно обрати 

відповідну методику чи підхід, який, своєю чергою, стане дієвим механізмом розвитку 

підприємства» [1].  

«Оптимізація бізнес-процесів − метод інтенсивного шляху розвитку підприємства, що 

дозволяє організувати діяльність суб’єкту господарювання з максимально ефективним 

використанням його внутрішніх резервів» [2]. 

Для того, аби правильно оптимізувати загальну діяльність підприємства, необхідно 

обрати ті бізнес-процеси, які відіграють найбільш важливу роль у ефективності підприємства. 

Щоб правильно це зробити, існують певні критерії відбору бізнес-процесів: 

- необхідність бізнес-процесу – наскільки важливий вклад бізнес-процесу для досягнення 

поставлених цілей організації; 

- проблемність бізнес-процесу – якщо показники не є дуже кризовими, то є сенс 

оптимізувати цей процес, але якщо на цю оптимізацію знадобляться високі витрати, то сенсу 

немає. Різниця між ключовими показниками конкурентоспроможності підприємства і є 

ступенем проблемності бізнес-процесу;  

- можливість і вартість проведення змін бізнес-процесу – оптимізація бізнес-процесу 

буде ефективна у тому випадку, коли процес можна поліпшити з мінімальними витратами; 

- додатковим критерієм можна назвати – прогноз ризиків і наслідків оптимізації бізнес-

процесу. Необхідно прорахувати, що принесе підприємство оптимізація того чи іншого 

процесу та чи бу вона доцільною [2]. 

Щоб зрозуміти, чи була оптимізація бізнес-процесу оптимальною, необхідно 

проаналізувати такі показники, як: 

 якість кінцевого результату; 

 якість проміжних результатів; 

http://eprints.zu.edu.ua/24971/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D.%D0%92._51_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0.PDF
http://eprints.zu.edu.ua/24971/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D.%D0%92._51_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0.PDF
https://stud.com.ua/71939/sotsiologiya/kerivnitstvo_liderstvo_sistemi_upravlinnya
https://pidru4niki.com/1842112058998/menedzhment/liderstvo_organizatsiyi
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 узгодженість виконання бізнес-процесів; 

 ефективність управління бізнес-процесом; 

 час виконання бізнес-процесу; 

 вартість бізнес-процесу[3]. 

Сучасні технології дозволяють виконувати оптимізацію бізнес-процесів різними 

методами. Розглянемо декілька з них. 

«Метод Six Sigma використовується під час управління проектами з метою виключення 

браку виробництва. Метод «Шість сигм» об’єднує в собі два підходи залежно від того, чим 

займається організація. Підхід DMAIC застосовується тоді, коли необхідно покращувати 

процес, а підхід DMADV, він же DFSS – при створення нового продукту. Головний принцип 

DMAIC - діяти на випередження.  У цій методології використовуються як методи 

менеджменту (карта бізнес-процесів, аналіз витрат і вигоди від оптимізації тощо, так і 

статистичні методи (дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, точкова діаграма, контрольна 

карта, крива Парето). 

«Але, як і у кожного методу, у методології «Шість Сигм» є також свої недоліки: 

- обмеження творчої свободи.  

- не до кінця враховуються ризики»  [4]. 

«Метод Kaizen - японська філософія, яка за пару десятиліть підняла з руїн післявоєнну 

економіку країни». Відмінність японської методології кайдзен полягає у тому, що вона 

орієнтована на процес, а не на результат, як у західноєвропейських системах. Японська 

система розрахована на довгострокове удосконалення процесів, а не стрімкий зріст. Ця 

методологія розрахована на бережливе витрачання ресурсів, взаємодопомогу у колективі, у 

той час як в інших методах зосереджуються на індивідуалізмі.  

«Крім задоволення потреб споживача методика «Кайдзен» дозволяє: 

 підвищити якість продукції і одночасно знизити ціну 

 збільшити прибуток компанії 

 мотивувати персонал і використовувати по максимуму його потенціал 

 зберігати конкурентоспроможність на ринку десятиліттями 

 раціонально використовувати обмежені і дорогі ресурси» [5]. 

«Бенчмаркінг — це перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, 

послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства 

(структурного підрозділу) з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних 

підрозділів» [6]. 

Бенчмаркінг на відміну від аналізу конкурентів, аналізує не просто стратегії конкурентів, 

а вивчає питання чому і як працюють конкуренти, тобто вивчають методи введення бізнесу.  

Для впровадження процесу, який оптимізовано за допомогою методу бенчмаркінгу, 

необхідно виконати наступні роботи:  

1) узгодити результат процесу («як має бути») з процесами, які пов’язані між собою (щоб 

не було розриву виробництва);  

2) узгодити моделі процесів «як повинно бути» з власником процесу та виконавцями;  

3) впровадити процеси в діяльність відповідно до моделей «як повинно бути», а також 

провести їх дослідну експлуатацію;  

4) скоригувати процеси «як повинно бути», за потреби (декілька коригувань та 

налагоджувань необхідні);  

5) остаточне задіяння оптимізованих процесів в діяльність організації.  

Оптимізація бізнес-процесів безпосередньо залежить від показників, які формують 

складову звітної та статистичної інформації. Комплексний підхід до організації 

інформаційного забезпечення бізнес-процесів підприємств означає отримання повної та 

достовірної інформації по всіх напрямках діяльності підприємства.  Залежно від того, які 

чинники вплинули на спад ефективності бізнес-процесу, вимоги перед бізнес-процесами та 

організацією загалом, які показники якості та важливість бізнес-процесу для роботи 
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організації необхідно індивідуально підбирати методи оптимізації. Наприклад, методи «Шість 

Сигм» та «Кайдзен» є дуже схожими між собою, обидва налаштовані на безперервне 

поліпшення процесів, але у «Кайдзен» йде головним те, що це довгострокова стратегія, де 

основою вважається саме процес, а не результат. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

За сучасних умов господарювання питання кадрового потенціалу є досить актуальним 

оскільки від ефективності його використання залежить подальша діяльність підприємств та 

організацій. Таким чином кадровий потенціал доречно розглядати з поняттям ефективності, 

ка залежить здебільшого від якісних характеристик самих працівників. 

В той же час кадровий потенціал розглядається синхронно з поняттям потенціал в 

цілому, тобто це можливість працівників, які можуть працювати відповідно до посадових 

обов’язків.  

Вивченням поняття кадровий потенціал займалися ряд провідних вчених, які розглядали 

процес його формування з різних позицій. Зокрема Е. Лапін вважає, що саме кадровий 

потенціал є найважливішим елементом формування економічного потенціалу самого 

підприємства. 

На думку С. Б. Іваницької «кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, 

здатність персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, 

кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал» [1]. 

О. Михайлюк вважає, що «кадровий потенціал це насамперед сукупність наявних в 

працівників здібностей  та можливостей для виконанню відповідних завдань. Виходячи з 

даного трактування варто зазначити, що саме наявність цих компетентносте дозволить 

отримати максимальний ефект від виконаних завдань. Водночас та частина працівників яка 

пройшла курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації є більш мобільною та 

має більші можливості для кар’єрного зростання» [2]. 

З точки зору Т. Білоруса «кадровий потенціал варто розглядати через призму сукупності 

здібностей у всіх зайнятих в тій чи іншій сфері» [3]. 

Г. Каніщенко розглядає кадровий потенціал як «величину яка відображає потенційні 

можливості працівників» [4]. 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/87-1.pdf
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/15.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/514719/mod_resource/content/0/%D0%A24_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/514719/mod_resource/content/0/%D0%A24_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
https://worksection.com/ua/blog/six-sigma.html
https://worksection.com/ua/blog/kaizen.html
https://buklib.net/books/28421/
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О. Григор’єва розглядає кадровий потенціал як «сукупність наявних кадрів, які 

забезпечують господарську діяльність підприємства і є головною рушійною силою його 

функціонування» [5]. 

Низка науковців вважають, що поняття «кадровий потенціал» є тотожним з поняттям 

«трудовий потенціал», а ось А. Головко стверджує, що саме трудовий потенціал є досить 

ширшим і використовується здебільшого для характеристики здебільшого кількісних та 

якісних характеристик для окремо взятого підприємства. 

Проаналізувавши ряд думок різних науковців можна стверджувати, що сам по собі 

кадровий потенціал це є сукупність кадрів підприємства на той чи інший проміжок часу, які 

мають ряд інтелектуальних фізичних та розумових здібностей, а також володіють певними 

знаннями та навичками які можна застосовувати для роботи за різними сферами. Сам по собі 

кадровий потенціал є рушійною силою на підприємстві яка здатна втілювати різноманітні 

креативні ідеї в життя.  

Оцінку кадрового потенціалу варто проводити, за якісними та кількісними показниками 

(рис. 1). Таким чином під кадровим потенціалом варто розглядати сукупність якісних та 

кількісних показників, які забезпечують виконання поставлених завдань відповідно до 

стратегії розвитку самого підприємства. 

Вважаємо, що кадровий потенціал доцільно розглядати такі критерії як 

психофізіологічний особливості кожного працівника, особистісні та кваліфікаційні. 

Під особистісними критеріями варто розуміти внутрішні особливості окремо взятого 

працівника, які можна буде використовувати для подальшого прийняття рішень. Розглядаючи 

психофізіологічні особливості варто звернути увагу на стан здоров’я працівника та цього 

придатність до праці. 

 

 

Рис. 1. Кількісні та кісні показники кадрового потенціалу на підприємстві (побудовано 

автором на основі джерела [6]) 

 

Кваліфікаційні характеристики включають в себе освіту, вміння та навички до виконання 

конкретних завдань. 

На формування кадрового потенціалу впливає ряд елементів ринку праці, зокрема попит 

на працю формує її пропозицію та ціну, пропозиція дає можливість відкоригувати робочі 

місця, ціна робочої сили формує сам кадровий потенціал для окремо взятого підприємства. 

Можна виділити групи факторів, які мають безпосередній вплив на формування 

кадрового потенціалу на підприємстві. 

• Продуктивність та інтенсивність праці

• Кількість одиниць обладнання

• Час на виконання поставлених завдань

• Чисельність персоналу

Кількісні

• знання, вміння, навички;

• здоров’я;

• освіта;

• освітньо-кваліфікаційний рівень;

• відповідальність 

Якісні 
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До групи демографічних факторів відносять вік, стать, сімейний стан працівників, 

міграцію населення у відповідний відрізок часу.  

Якщо більш детально розглядати сімейний стан працівників , то варто звернути увагу на 

те, що якщо мама сама виховує дитину до 14 років, то нажаль вона не може повністю 

віддаватися роботі, а повинна значно більше приділяти уваги саме власній дитині, і тому 

досить часто такі жінку відмовляються від можливості власного професійного розвитку 

оскільки фізично не вистачає часу. 

Розглядаючи міграцію населення як фактор впливу на формування кадрового 

потенціалу, то нажаль можна спостерігати досить таки негативні тенденції, адже значна 

частина осіб працездатного віку або вже виїхала або прагне найближчим часом покинути 

теренах нашої держави. Одним із ключових факторів, які впливають на дане рішення є 

звичайно рівень оплати праці на підприємствах. І в майбутньому може скластися ситуація 

коли працювати буде нікому, адже досить стрімкими темпами відбувається старіння 

населення. 

Розглядаючи освіту, як фактор впливу на формування кадрового потенціалу, варто 

зазначити, що саме за рахунок даного фактору відбувається формування ефективності 

використання кадрових ресурсів. І тому доцільним є розробка системи підготовки 

кваліфікаційних кадрів у відповідності до потреб ринку праці. 

Також досить вагомий вплив на формування кадрового потенціалу має і соціальна 

складова, яка включає в себе стан здоров’я, тривалість життя населення, забезпеченість 

якісним житлом, надання низки соціальних гарантій. Таким чином на рівні підприємства 

основна увага повинна приділятися найперше це моніторингу здоров’я співробітників через  

проведення медичних оглядів за рахунок підприємств та організацій, це дасть можливість 

своєчасно виявити ряд захворювань, і тим самим допоможе зберегти життя. 

Мотивація праці є також досить важливим фактором впливу на формування кадрового 

потенціалу на підприємствах та організаціях, оскільки вона і спонукає до максимізації зусиль 

задля отримання максимального результату роботи. 

Як бачимо кадровий потенціал є досить важливим та комплексним поняттям, яке 

включає в себе наявність у підприємства як працівників конкретної кваліфікації, які здатні 

якісно виконувати поставлені завдання. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Забезпечення ефективності функціонування системи матеріального стимулювання праці 

найманих працівників суб’єкта господарювання є одним з основних завдань дієвої системи 

управління персоналом підприємства загалом. При цьому необхідно зважати на той факт, що 
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досягнення цілей по збільшенню продуктивності праці та загальної результативності 

персоналу підприємства можливе лише за умови запровадження елементів стимулювання у 

виробничу систему.  

Мається на увазі, що саме по собі матеріальне стимулювання праці не виступає гарантією 

постійного збільшення трудових показників підприємства. Для того, щоб значення даних 

індикаторів зростало необхідно мати постійно діючий механізм впливу на персонал 

підприємства, який стимулюватиме його до більш продуктивної праці. Саме тому 

забезпечення ефективності матеріального стимулювання праці і набуває такого важливого 

значення для управління персоналом загалом. 

Втім, побудова такої ефективної системи перш за все повинна передбачати необхідність 

визначення напрямків цільового впливу управлінського контуру на систему матеріального 

стимулювання. При цьому важливо визначити усі структурні  елементи та складові такої 

системи для того, щоб конкретизувати напрямки реалізації заходів щодо підвищення 

ефективності матеріального стимулювання.  

Мається на увазі, що лише забезпечивши належний рівень мотивації за кожним 

структурним елементом системи матеріального стимулювання на підприємстві можна 

забезпечити її регулювання в цілому. Тому першочерговим завданням менеджерів з персоналу 

виступає визначення структури системи матеріального стимулювання працівників, згідно якої 

буде відбуватися вплив на зростання її ефективності та, відповідно, збільшення 

результативності праці персоналу. 

Система матеріального стимулювання персоналу не є однорідна за своєю структурою і 

включає в себе як прямі грошові виплати за високі результати праці, так і розгалужену систему 

непрямого матеріального стимулювання, яке передбачає оплату додаткових благ т послуг для 

працівників підприємства, котрі виконують або перевиконують контрольні планові показники 

виробництва. 

При цьому необхідно враховувати той факт, що в різних виробничих ситуаціях і на 

різних підприємствах ефективність того чи іншого виду матеріального стимулювання 

працівників може відрізнятися. Це обумовлюється як різними умовами виробництва, що 

визначає різні цінності трудового колективу, так і різними умовами та організацією праці 

персоналу. Також важливу роль в даному аспекті відіграє середній рівень оплати праці на 

підприємстві. Адже за його низького рівня матеріальні стимули будуть більш актуальні для 

найманих працівників, а при високому середньому рівні оплати праці зростатиме актуальність 

негрошового матеріального стимулювання працівників. 

Крім того необхідно зазначити, що практика функціонування сучасних підприємств 

дозволяє виокремити ряд найбільш типових видів матеріального стимулювання праці 

персоналу, які застосовуються в діяльності суб’єктів господарювання. І хоча загальний 

перелік таких способів матеріального стимулювання достатньо значний, можна виділити ряд 

окремих з них, який найчастіше застосовується сучасними управлінцями у якості 

матеріального стимулювання, а саме: 

‒ заробітна плата; 

‒ бонуси та надбавки до заробітної плати; 

‒ оплата курсів та тренінгів по підвищення кваліфікації для персоналу підприємства; 

‒ медичне страхування працівників за рахунок коштів суб’єкта господарювання; 

‒ оплата транспортних витрат працівника та витрат на харчування персоналу. 

Відтак, доцільно розглянути поточну актуальність зазначених видів матеріального 

стимулювання найманих працівників для самого персоналу підприємства (рис. 1). 

Як бачимо, в сучасних умовах для переважної більшості найманих працівників головним 

матеріальним стимулом виступає заробітна плата. Це обумовлюється тим фактом, що ще в 

процесі пошуку місця роботи працівники орієнтуються саме на розмір оплати праці. Відтак, 

якщо дана вимога задовільняє потреби потенційного працівника, то відповідно, вона ж і стає 

головним стимулом для нього в процесі праці.  
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Рис. 1. Найбільш ефективні елементи системи матеріального стимулювання персоналу 

підприємств в Україні, % (джерело: [1, с. 60]) 

 

Якщо ж вести мову про інші види матеріального стимулювання праці персоналу, то 

бачимо, що негрошові методи загалом поступаються грошовим за рівнем актуальності та 

затребуваності працівниками. Разом з тим варто відзначити, що для 41,8% усіх найманих 

працівників важливим є медичне страхування за рахунок роботодавця, а більш фінансово 

відчутна компенсація витрат на транспорт та харчування має важливе значення лише для 37% 

усіх працівників. 

Таким чином, можна стверджувати, що побудова ефективної системи матеріального 

стимулювання персоналу підприємства дозволяє йому вирішити проблему з підвищенням 

продуктивності праці, але потребу прикладання значних зусиль щодо формування 

розгалуженої системи конкретних матеріальних стимулів. 

 
1. Храпкіна В. В., Борецька Е. Т. Сучасні методи стимулювання праці. Modern Economics. 2021. № 27. С. 215–220. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

 

За сучасних умов розвитку економіки досить важливого значення набуває саме 

практичне використання зарубіжного досвіду управління трудовим потенціалом. Адже за 

останні десятиріччя у США, як і в більшості країн Західної Європи, та в  Японії саме 

управління трудовим потенціалом зазнало досить радикальних змін. З’являється досить новий 
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погляд на робочу силу як одного з ключових ресурсів розвитку виробництва. Сам процес 

ефективності виробництва залежить насамперед від якості, мотивації та характеру 

використання робочої сили.  

Безпосередньо в економіці США це виявляється, найбільше у підвищенні вимог до якості 

робочої сили з одного боку, а  з другого це у збільшенні витрат саме на розвиток людських 

ресурсів з боку держави та особливо приватного бізнесу. Одним із ключових факторів високої 

конкурентоспроможності і виживання корпорацій (фірм) стає вкладання коштів у розвиток 

трудових ресурсів. Практика провідних прогресивних західних корпорацій свідчить, про те, 

що саме на систему управління трудовим потенціалом впливає низка чинників як зовнішнього 

так і внутрішнього середовища. 

Через призму зростання тривалості зв’язків працівників зі своєю фірмою значно 

збільшуються можливості оптимізації системи управління трудовим потенціалом. Саме в  

Японії це реалізується в рамках довічного найму, в той же час в провідних корпораціях США 

та Західної Європи сама тривалі зв’язки стимулюються матеріальними та моральними 

методами. Як бачимо одним із сучасних нетрадиційних підходів щодо побудови системи 

матеріального стимулювання, який все більше поширюється в зарубіжній практиці, є 

безпосереднє застосування моделей компенсаційної системи оплати праці, яка розраховується 

на тривалу кар’єру працівника. Саме комплексна та постійна дія на персонал корпорації чи 

фірми визначається не лише виробничою сферою, а й охоплює всі сторони життя працівників 

та підвищує ефективність управління трудовим потенціалом. 

Отже, Японії досить широко використовується розгалужена система пільг для постійних 

працівників: це надбавки на утримання сім’ї, оплати проїзду до місця роботи, наявність 

медичного та соціального страхування, виплат на покриття соціальних потреб, надання 

путівок на відпочинок тощо. Таким чином саме високі темпи науково-технічного прогресу 

обумовлюють досить швидше старіння знань. І тому постає потреба в постійному навчанні 

працівників в їх підготовці та перепідготовці. Досить широке визнання отримала концепція 

універсальної підготовки, в рамках якої вітається оволодіння суміжними професіями, дана 

підготовка збагачує працю та підвищує мотивацію, а також суттєво розширює можливості 

використання робочої сили. Відбувається соціальне виховання яке спрямоване на приєднання 

до філософії корпорацій (фірми) та  розвиток патріотизму щодо корпорації. 

«Як бачимо за критерієм рівня залучення персоналу а також представницьких органів до 

управління виробництвом і розподілу виробничих результатів відбувається розвиток 

демократії безпосередньо на самому підприємстві. Відбувається залучення працівників до 

роботи в найвищих органах управління зокрема в раді директорів а також спостережній раді 

яка є найбільш поширеною в країнах Західної Європи. Таким чином для виконавців надається 

право самостійно проводити планування, організацію та контроль щодо регулювання 

виробничого процесу» [1]. 

Отже складовими елементами організаційної структури самої системи профорієнтації у 

США є як державні так і приватні агентства зайнятості, вони надають послуги професійного 

консультування та тестування для осіб які просять про допомогу в процесі працевлаштування. 

В Канаді давно створена багатоступенева система профорієнтації. Сама робота з 

профорієнтації розпочинається з учнями ще в школі за програмами з профорієнтації, які 

враховують розвиток ринку робочої сили та потребу в тих чи інших працівниках з 

відповідними професійно-кваліфікайними характеристиками. Для того щоб допомогти учням 

обрати майбутню професію їм надається можливість працювати на літніх канікулах. 

Інформацію про працевлаштування на роботу можна отримати в інформаційних центрах по 

сприянню в працевлаштуванні.  Основним завданням таких центрів є збирання та поширення 

інформації щодо наявних вакантних робочих місць, а також можна отримати консультації з 

питань щодо найму та професійної освіти.  

«У Великобританії керівництво профорієнтаційною роботою здійснюють державні 

органи. При Міністерстві з питань зайнятості діє Комісія з трудових ресурсів, головною 
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функцією якої є підготовка та проведення заходів з профорієнтаційної роботи. Комісії з 

трудових ресурсів підпорядкована служба професійної кар’єри молоді та Національна 

консультативна рада з професійної кар’єри. Існують також державні та приватні дослідні 

організації, які вивчають проблеми профорієнтації» [2]. 

Розглядаючи Німеччину варто зазначити, що найвищим органом управління 

профорієнтацією та працевлаштуванням населення на всіх землях є Федеральний інститут 

зайнятості, який безпосередньо  підпорядковується Міністерству праці і соціальної політики. 

Співробітники цього інституту проводять профорієнтаційну роботу найперше серед учнів 

шкіл і також частково в університетах. Зазвичай профорієнтаційна робота у школах 

проводиться через ознайомлення з професіями, тестуванням та консультуванням щодо вибору 

майбутньої професії.  

Сама ж організація профорієнтаційної роботи у Франції побудована на  централізації та 

регламентації. Безпосередньо питаннями профорієнтації опікуються Національне бюро з 

освіти та професійної інформації, а також Центр професійної інформації та орієнтації, та 

Національне агентство зайнятості. В цілому Національне бюро з освіти та професійної 

інформації не лише розробляє методичні рекомендації з освітньої і професійної інформації та 

профорієнтації, а й здійснює загальну методичну роботу з профорієнтації та готує аналітичні 

огляди на основі яких складає прогнози. 

Зокрема варто відмітити, що в Японії організація профорієнтаційної роботи у школах та 

вищих навчальних закладах розроблена з врахуванням особливості системи освіти. В основі 

державної системи профорієнтації в Японії значна роль відводиться Державній службі 

забезпечення зайнятості. Зокрема в державних японських школах сама професійна орієнтація 

починається десь приблизно за два роки до випускного класу середньої школи.  

Розглядаючи досвід скандинавських країн варто відмітити, що широко 

розповсюдженими є «освітні гуртки» для ознайомлення з тією чи іншою професією. 

Останніми роками сама професійна освіта та професійна підготовка стали чи не одним з 

найбільш розвинених секторів економіки. Сам процес динамічного розвитку суспільства 

досить  тісно пов’язаний із швидкими змінами в кількісних параметрах національної системи 

освіти. Таким чином однією з головних цілей безперервної освіти є не лише розширення а й  

диверсифікація освітніх послуг, які здебільшого доповнюють базову та вищу освіту. Як 

бачимо досвід країн з досить розвинутою ринковою економікою свідчить не лише про пряму 

залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, а й про його 

конкурентоспроможність як на світовому так і на ринку підготовки кадрів. 

Отже, в усіх європейських країнах у системі професійної підготовці кадрів беруть участь 

коледжі та вищі навчальні заклади, які налагоджують контакти між професійно-технічними 

школами і підприємствами, що дозволяє покращити взаємодію між основними учасниками на 

ринку праці. З вищевикладеного вказує на те, що зарубіжний досвід управління трудовим 

потенціалом може мати  широке практичне застосування у відповідності до реальних 

соціально-економічних умов розвитку нашої країни. 
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На основі вивчення змісту ефективності праці можна висунути гіпотезу, що для 

підвищення ефективності праці на підприємстві потрібно сформувати комплексу 

інформаційно-аналітичну систему аналізу, оцінки та матеріального стимулювання персоналу 

за ключовими компетентностями.  

Серед розвинених країн найважливіший фактором виробництва визначається саме 

праця, яка є досить дорого вартісною. В нашій державі саме даний вид ресурсу має 

справедливу оцінку через призму оплати. І тому постає питання щодо розробки методичних 

рекомендацій для забезпечення продуктивності та ефективності праці на всіх підприємствах 

враховуючи досвід провідних країн світу. На даний час можна виділити три основні методи 

щодо вимірювання продуктивності праці на вітчизняних підприємствах: вартісний, 

натуральний і трудовий. 

Суть вартісного методу ґрунтується на визначення продуктивності праці працівників з 

різними професійно-кваліфікаційними характеристиками, які в більшій мірі залежать від 

попиту та пропозиції на ринку праці.  Даний метод залежить також від інфляційних коливань 

на ринку товарів та послуг. 

Якщо відбувається виробництво однорідної продукції то варто застосовувати 

натуральний метод. Більш ефективнішим вважають трудовий метод, адже він дозволяє 

виміряти продуктивність праці через нормативи часу. 

Цим методом не рекомендують користуватися працівникам з погодинною оплатою 

праці, тому що для них не застосовуються показники норм виробітку. Відомо, що  

продуктивність праці досить суттєвий влив має трудомісткість робіт, оскільки цей показник 

характеризує затрати часу на виготовлення одиниці продукції, і його вимірювання 

проводиться в нормо-годинах.  

«Досить цікавим є застосування методів когнітивного моделювання. Когнітивне 

моделювання – це унікальний інструмент для аналізу і управління складними слабо 

структурованими системами. Специфіка когнітивного моделювання полягає в тому, що 

формальні математичні методи аналізу застосовуються до моделей, які описують суб'єктивне 

бачення ситуації. Перевагами когнітивного моделювання є те що з його допомогою можна 

структурувати проблемну сферу, вести систематичний якісний облік віддалених наслідків 

приймаючих рішень та виявляти побочні ефекти, що можуть завадити реалізації ситуації. В 

основі даного методу лежить когнітивна карта, тобто це орієнтований рисунок ребра якого 

являють певні зв’язки між собою. Побудова даної карти дає можливість виявити чинники, які 

характеризують взаємодію між об’єктом і зовнішнім середовищем, та виявляють 

встановлення причинно-наслідкових зав’язків» [1]. 

На даний час досить актуальним є запровадження прогресивних, високотехнологічних 

методів виробництва це дозволить покращити використання  наявний ресурсів та забезпечить 

ефективність функціонування при цьому також буде спостерігатися зниження собівартості 

продукції від її виробників при цьому зростатимуть обсяги її реалізації. Задля збільшення норм 

виробітку варто звернути увагу на використання організаційно-технічних заходів. За рахунок 

зміни розцінки та норм виробітку спостерігається економія на фонді оплати праці, а це має 

також вплив на визначення собівартості продукції, та може мати також відображення на оплаті 

праці працівників.  
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В той же час, якщо розцінка на одиницю продукції є не змінною то і величина оплати 

праці також не міняється при цьому собівартість продукції може зростати через збільшення 

ціни на інші ресурси.  

Отже ефективне використання наявних ресурсів та сприяння зростанню продуктивності 

праці на підприємстві дає можливість підприємству отримати максимальний ефект через 

зростання прибутковості та зниження собівартості готової продукції. Тому для підвищення 

продуктивності праці на підприємстві необхідно провести комплексний аналіз процесу 

виробництва та допоможе розробити і реалізувати низку конкретних заходів для збільшення 

продуктивності праці. Для того, щоб виявити резерви для зростання продуктивності праці 

необхідно проводити аудит це дозволить виявити сильні та слабкі сторони. 

Більш доцільним для виявлення резервів підвищення продуктивності праці є проведення 

аудити, що дозволить виявити слабкі та сильні сторони підприємства. Методика проведення 

аудити варто проводити за такими напрямами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Напрями проведення аудиту підприємства для покращення його ефективності  

(згруповано автором за джерелом [2]) 

 

За умов поділу та кооперації праці досить швидкими темпами може відбуватися 

зростання продуктивності праці за рахунок впровадження сучасних норм та нормативів. За 

світової практика ефективне управління продуктивності праці покращує 

конкурентоспроможність підприємства.  

Можна зазначити, що управління продуктивністю праці включає в себе ряд етапів 

зокрема: планування, мотивацію, організація, контроль за виконанням рішень а також 

регулювання соціально-трудових відносин, які включають в себе постійний аналіз витрат на 

проведення трудової діяльності. Вважаємо, що більше уваги необхідно приділяти мотивації 

працівників, яка також має досить велике значення для подальшої ефективності роботи 

підприємства. Також для подальшого ефективного використання персоналу варто проводити 

оцінювання працівників керівниками, а також з використанням методу « 360». В той же час 

саме по собі оцінювання персоналу є процедурою, яка дає можливість виявити 

відповідальність працівників до виконання тих чи інших посадових обов’язків. Для самих 
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працівників даний вид визначення ефективності дає можливість для подальшого кар’єрного 

зростання.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ 

 

За сучасних умов розвитку суспільства дана  проблема є досить гострою не лише на 

теренах нашої держави але й далеко за її межами,  і в край важливо відслідкувати ті чинники, 

які мають безпосередній вплив на дане явище. Варто також  приділити увагу вивченню 

зарубіжного досвіду в боротьбі з плинністю кадрів на підприємствах. Вивчивши досвід різних 

країн варто відмітити, що в Японії плинність кадрів є найменшою, оскільки в цій країні всі без 

винятку дотримуються давно започаткованих традицій а також значна увага приділяється саме 

найманим працівникам на державному рівні. І тому відсоток плинності кадрів і в більшості 

провідних корпорацій є на рівні 1 %,а є природнім рухом персоналу..  

Як бачимо за період пандемії саме по собі скорочення персоналу стало невід’ємним 

аспектом виживання значної кількості компаній, тому що велика їх кількість немає змоги 

утримати персонал враховуючи власні  матеріальні можливості. Велика кількість експертів 

стверджують, що саме японці найкраще дбають про свій персонал, адже рівень  зайнятості, 

який прослідковується в цій країні дає гарантію отримання певного рівня доходу всім 

працівникам, а також можливості реалізації їх як особистості. 

Значна частина науковців рекомендують, для скорочення такого явища як плинності 

кадрів брати за основу саме механізм регулювання взаємовідносин який повинен 

здійснюватися за такими напрямами (рис. 1). 

 

Рис.1. Напрями регулювання плинності кадрів в Японії (побудовано  автором за 

джерелом [1]) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670753:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN5&P21DBN=UJRN5&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670753:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
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Прослідковується також, що зустрічі з роботодавцями та найманими працівниками в 

неформальній обстановці є постійними, де обговорюються питання які потребують негайного 

вирішення. В Японія працівники працюють досить ефективно та активно за, що і отримали в 

суспільстві назву «білих комірців», адже вони практично не мають вихідних днів.  

Взявши до уваги досвід Японії, можна стверджувати, що значна увага повинна 

приділятися насамперед найманим працівника. Тому, що зміни, що відбуваються в 

зовнішньому середовищі потребують швидкого перегляду основних аспектів господарської 

діяльності, це дозволить провести ряд змін які впливатимуть досить позитивно на сам процес 

плинності кадрів. Саме управління персоналом в довгостроковій перспективі повинно 

проводитися з врахуванням поділу та кооперації праці, що дасть можливість поділити 

працівників за рівнем професіоналізму щодо виконання поставлених завдань. 

На рисунку 2 наведено відмінності між Японською теорією США щодо плинності кадрів.  

 

 

 
Рис. 2. Відмінності в теоріях управління плинністю кадрів США та Японії (побудовано 

автором за джерелом [2]) 

 

Розглядаючи систему управління в США, бачимо, що співробітники компаній зовсім по 

іншому підходять до виконання поставлених завдань, ніж в Японії, тому що в Японії 

працівники практично на все життя забезпечені роботою, а працівники в Америці досить часто 

змінюють місце своєї роботи. Досить визначальну роль в системі управління плинністю 

кадрами відіграють найперше демографічні чинники. Спостерігаєте також той факт, що 

працівники в компаніях є незадоволеними умовами праці, рівнем оплати праці відповідно до 

кваліфікаційних характеристик, а також кар’єрним просуванням. 
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Розглядаючи досвід Німеччини в боротьбі з плинністю кадрів варто відмітити, що тут 

значна увага приділяється найперше професіоналізму працівників. «У зв'язку з посиленням 

ролі людського чинника європейський менеджмент надає все більшого значення кадровим 

службам у загальному організмі підприємства. Тепер вони, як правило, вирішують такі 

завдання: управління людьми (набір, прийом, перепідготовка, звільнення і т. п.); управління 

умовами праці (оплата праці, дисципліна, інформація, захист, гігієна, безпека); соціальне 

управління (відносини всередині і поза межами колективу); документаційне кадрове 

обслуговування потреб працівника й адміністрації (забезпечення бланками трудових книжок, 

статистичної звітності, затвердженими формами облікових документів тощо); управління 

службами забезпечення (охорона, транспорт, санітарно-медична і ремонтна служби, служба 

соціального житла тощо); управління програмами (оплати праці, службового просування, 

підвищення кваліфікації та ін.)» [3]. 

Розглядаючи фінську модель управління плинністю кадрів варто звернути увагу на те, 

що вона є досить різною в кожній з організацій, тут постійній основі здійснюється оцінювання 

як якісних так і кількісних характеристик працівників. Отже, на основі проведених досліджень 

щодо проблем плинності кадрів варто складати план заходів, який повинен включати в себе 

визначення самих  проблемних напрямків, які провокують зростання рівня плинності кадрів 

на підприємствах. Тоді варто проводити корегування діяльності, з врахуванням змін технік та 

технологій відповідно до науково-технічного прогресу.  

Отже, проблема плинності кадрів є притаманною для всіх без винятку підприємств, і для 

її вирішення варто більше уваги звертати на зарубіжний досвід, це дозволить побудувати 

системних підхід до розробки та впровадження новітніх рішень, що в свою чергу наддасть 

можливість для ефективного використання трудових ресурсів на всіх рівнях господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Важливим аспектом людської взаємодії у суспільстві та інших соціальних утвореннях 

є наявність конфліктів, що зумовлено протилежними цінностями, поглядами, бажаннями, 

цілями тощо. При цьому важливо не ігнорувати конфлікти, які виникають, а спрямовувати дії 

на управління ними та за можливості здійснювати їхнє прогнозування й попередження 

виникнення. Вивченню змісту та сутності конфлікту, різновидів та методологічних підходів 

щодо його трактування присвячені праці О. Біловодської, З. Джувіта, Г. Жаворонкової, В. 

Нагаєва, В. Орлянського, О. Скібінського та інших дослідників. Натомість недостатньо 

висвітлено теоретичні положення та погляди щодо трактування сутності конфлікту як 

соціального феномену та джерела соціальних змін в сучасному суспільстві. 

Загалом у науковій літературі конфлікт трактують як явний чи прихований стан 

протиборства інтересів, цілей і тенденцій розвитку соціальних об’єктів. Поняття „конфлікт” 

можна розглядати в наступних аспектах: стан відкритої, дуже часто тривалої боротьби; стан 

дисгармонії у відносинах між людьми, та їхніми об’єднаннями; психічна боротьба, як 

результат одночасної дії взаємно несумісних імпульсів, бажань, тенденцій тощо; емоційна 
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напруга (хвилювання, неспокій), як внаслідок зіткнення протилежних імпульсів або від 

неможливості узгодити цінності, бажання з реальністю або іншими обмеженнями; зіткнення 

протилежних інтересів, сил, поглядів, цілей, позицій та думок суб’єктів взаємодії; прагнення 

однієї сторони досягнути певної мети за будь-яку ціну. 

Сьогодні виокремлюють різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють 

наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. 

При цьому конфлікти можуть бути прихованими або явними, але в їхній основі лежить 

відсутність згоди. Тому, на його думку, конфлікт доцільно визначати як відсутність згоди між 

двома або більше сторонами — особами або групами. Відсутність згоди обумовлена наявністю 

різноманітних думок, поглядів, ідей, інтересів, точок зору тощо [3, С. 238]. 

Конфлікт є суперечністю, що виникає між людьми у зв’язку з розв’язанням тих чи 

інших питань соціального чи особистого життя. Стан конфлікту характеризується гострими 

негативними емоційними переживаннями його учасників. Конфлікт може виявитися на рівні 

свідомості окремо взятої людини (тоді розглядаємо внутрішньо особистісний конфлікт), або 

ж у міжособистісній взаємодії та на рівні міжособистісних групових стосунків [1, С. 163]. 

У історичній ретроспективі доцільно розглядати соціологічні та психологічні теорії 

щодо вивчення конфліктів. Трактування конфліктів у ранніх соціологічних теоріях пов’язане 

з пошуками аналогій між людським суспільством і тваринним світом. При цьому конфлікти 

розглядали як процес боротьби у суспільстві. До таких теорій можна віднести наукові погляди 

Ч. Дарвіна та Г.Спенсера, які за аналогією розглядали боротьбу за існування і виживання 

найбільш пристосованих у тваринному світі та боротьбу як засіб виживання та суперництво 

за територію, харчування, ієрархію в групі тощо в суспільстві. Конструктивну 

трансформацію цієї боротьби в суспільстві можна розглядати як свого роду ігровий, або 

ритуальний конфлікт.  

У рамках соціал-дарвінізму Л. Гумплович трактував суспільство як сукупність груп 

людей, які нещадно ведуть боротьбу за вплив, виживання та панування. Згідно його 

поглядів в основі суспільних процесів лежить, перш за все, задоволення матеріальних 

потреб, що зумовлює застосування насилля і примусу, адже, на його думку, людям від 

народження характерна взаємна ненависть, що визначає відносини між групами, народами, 

племенами. Погляди представників соціал-дарвінізму розвинув дослідник У. Самнер, який 

зазначав, що в процесі боротьби за існування людина набуває досвіду, шляхом проб і помилок 

закріплює доцільні звички, формує певні стереотипи поведінки, особливо стосовно інших 

соціальних груп.  

Ще один представник соціал-дарвінізму Г. Ратценхофер розглядав, що саме інтереси як 

усвідомлені біологічні потреби зумовлюють поведінку людей та є визначальною рушійною 

силою суспільства. Серед основних типів інтересів були визначені наступні: продовження 

роду (прокреативні), живлення (фізіологічні), самоствердження (індивідуальні), спорідненості 

та забезпечення добробуту групи (соціальні), релігійні (трансцендентальні). Саме ці п’ять груп 

інтересів інтереси зумовлюють об’єднання людей у різні групи та спільноти. Дещо пізніше 

проблематику соціального інтересу розвивав дослідник А. Смолл в контексті вивчення 

конфлікту інтересів. Слід зазначити, що соціал-дарвінізм не отримав належного подальшого 

розвитку, оскільки не повною мірою розглядав власне соціальні механізми розвитку 

суспільства.  

Дослідник Г. Зіммель розглядав різноманітні види конфліктів та ввів в науковий обіг 

поняття „соціологія конфлікту”. Г. Зіммель пропонував розглядати конфлікт як універсальне 

явище без якого існування соціальних груп та суспільства загалом є практично неможливим. 

При цьому зазначав, що конфлікт часто є джерелом соціальної інтеграції та здатен 

посилювати соціальну солідарність, впливають на внутрішню структуру групи. Зокрема, в 

екстремальних ситуаціях (наприклад, під час війни) посилюється тенденція до централізації, 

аж до встановлення деспотичного режиму. Дані погляди розвинув Л. Козер у концепції 

„позитивного функціонального конфлікту”. Він трактував соціальний конфлікт як боротьбу 
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через цінності або боротьбу за певний соціальний статус, владу, обмежені ресурси, 

матеріальні та духовні багатства. При цьому Л.Козер зазначав про неможливість існування 

соціальних груп та суспільства загалом без конфліктної взаємодії. У груповій взаємодії 

конфлікт може сприяти згуртованості групи або ж консолідації зусиль, коли існує загроза 

ворожості або антагонізму членів групи.  

Дослідник К. Боулдінг розглядав конфліктну взаємодію між людьми природною та 

зазначав, що корегування конфліктної взаємодії можна досягнути за допомогою моральних 

норм та правил поведінки в суспільстві. Конфлікт як складний соціальний феномен розглядав 

Дж. Бертон. На його думку конфлікт зумовлений протиріччями в інтересах, цінностях і цілях, 

незадоволенням базових потреб окремих людей та соціальних груп.  

Також слід розглянути психологічні теорії щодо вивчення конфліктів. Перш за все, слід 

проаналізувати погляди З.Фройда щодо вивчення конфлікту. Він вивчав відчуття 

дискомфорту та тривоги, які переживає людина в процесі конфліктної взаємодії. На думку 

дослідника, психіка людини є полем вічної боротьби її інстинкту, розуму та свідомості, що 

зумовлює постійне перебування людини у „внутрішньому” та „зовнішньому” конфлікті.   

У свою чергу дослідниця К. Хорні, досліджувала причини виникнення неврозів у 

людини, що зумовлені конфліктними ситуаціями. Людина невротичного складу діє у двох 

напрямках: з одного боку, їй притаманна агресивність і прагнення домінувати над іншими, а 

з іншого – вона прагне відчувати підтримку від оточуючих. Загалом К. Хорні окреслювала три 

базисні соціальні спрямованості: „рух до людей”; „рух від людей”; „рух проти людей”. При 

цьому у людини невротичного складу ці типи відносин є несумісними, і якийсь з типів 

відносин стає домінантними, пригнічуючи інші.  

Слід зазначити, що ситуативний підхід щодо вивчення конфліктів зміщує акценти з 

розуміння конфлікту як явища інтрапсихічного походження на вивчення зовнішніх чинників 

його виникнення. Найбільш відомими представниками даного підходу є М. Дойч та М. Шеріф. 

Зокрема, М. Дойч міжособистісні конфлікти вивчав як реакції людини на ті чи інші 

особливості зовнішньої ситуації. Після Другої світової війни дослідником було проведено 

сотні експериментів з метою вивчення відносин як всередині груп, так і між групами. На 

основі отриманих результатів він обґрунтував теорію кооперації і конкуренції, а також так 

званий „закон соціальних відносин”. Суть даного закону полягає в тому, що характерні 

процеси та ефекти, викликані певним типом соціальних відносин, мають тенденцію 

викликати той самий тип соціальних відносин.  

Кооперація при цьому викликає і викликається подібністю в уявленнях і соціальних 

установках, переживаннями за загальні інтереси і непідкресленням протилежних інтересів 

швидше орієнтацією на взаємну владу, ніж на різницю у владі, а конкуренція -  використанням 

тактики примусу, погрози або хитрощів; спробами збільшити різницю в силі між собою та 

іншими; обмеженою комунікацією; підозрілістю і ворожими установками; збільшенням 

чуттєвості до протилежних інтересів. 

Виходячи з проаналізованих теорій, аналізуючи конфлікт як соціальний феномен 

можна визначити його позитивні та негативні функції [2, С. 261-263]. До основних позитивних 

функцій конфлікту можна віднести: соціально-діагностичну, регулювальну функцію, 

інтегративну функцію, інноваційну функцію, комунікативну функцію та соціально-

психологічну функцію. Натомість конфлікти можуть зумовлювати і деструктивні зміни, 

посилювати нестабільність функціонування соціальної системи. За таких умов конфлікти 

можуть дестабілізаційну функцію, надлишково-витратну функцію та дезорганізаційну 

функцію.  

Досліджуючи феномен конфліктів, слід також вивчати позитивні та негативні наслідки 

конфліктної взаємодії. Зокрема, якщо розглядати можливі наслідки конфліктів на прикладі 

організації, то можна визначити наступні.  

До позитивних наслідків конфліктів доцільно віднести: розрядку напруженості між 

сторонами конфлікту; діагностику можливостей конфліктуючих сторін; згуртування 
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колективу організації у протистоянні зовнішнім перепонам; розвиток інновацій, 

стимулювання змін та розвитку; виникнення нових правил, традицій тощо; можливість 

виявлення проблем управлінських проблем в життєдіяльності організації. Натомість серед 

негативних наслідків конфлікту слід виділити: матеріальні та психоемоційні витрати в процесі 

конфліктної взаємодії; погіршення соціально-психологічного клімату в колективі та 

організації загалом; зниження рівня співробітництва на різних рівнях функціонування 

організації; надмірне захоплення вирішенням конфліктної ситуації, що перешкоджатиме 

виконанню прямих функціональних обов’язків; складне і тривале відновлення відносин 

всередині організації. 

Таким чином, при вивченні конфліктів важливим постає аналіз його основних 

структурних і динамічних характеристик, а також позитивних і негативних функцій та 

наслідків конфліктної взаємодії. Важливим завдання при цьому є типологізація конфліктів, які 

притаманні сучасному суспільству, розробка конкретних технологій у регулюванні та 

розв’язанні різних видів конфліктів в організації. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ  

 

Ефективне використання матеріальних та фінансових ресурсів давно є темою досліджень 

зарубіжних та вітчизняних науковців. Але з плином часу через ріст наукового прогресу 

наявність висококваліфікованого персоналу стало ключовим фактором забезпечення 

конкурентоспроможності. Кадровий потенціал став не тільки стратегічним ресурсом, але й 

запорукою розвитку підприємств.  

Кадровий потенціал – це сукупність особистісних якостей, професійних знань та навичок 

співробітників, що забезпечують ефективну діяльність підприємства або можуть бути йому 

потенційно корисними. 

Величина впливу кадрового потенціалу на підприємство залежить від наявності, рівня 

прояву та вагомості потенціалу кожного окремого співробітника. В свою чергу потенціал 

працівника включає ті складові, що прямо або опосередковано впливають на якість продукту, 

ефективність праці та конкурентоспроможність підприємства: фізичне та психічне здоров'я, 

інтелектуальні здібності, моральні якості.  

Дослідники виокремили 4 складові кадрового потенціалу: 

 Психофізичні: стан здоров'я, витривалість, особливості характеру, уміння та 

схильності. 

 Соціальні: стать, вік, сімейний стан. 

 Кваліфікаційні: рівень освіти, наявні знання, навички, інтелект, творчі здібності. 
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 Особистісні: відповідальність, дисциплінованість. 

Серед найважливіших індикаторів високого рівня кадрового потенціалу можна 

зазначити: 

 Здатність працювати індивідуально та колективно; 

 Нестандартність мислення та інноваційність ідей; 

 Орієнтація на результат; 

 Наставництво та лідерські якості. 

Щоб забезпечити ефективне управління працівниками слід враховувати, що кадровий 

потенціал має властивість зростати та зменшуватись під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів (див. рис. 1).  

Мінливість ринку, постійний ріст конкуренції та технологічного рівня вимагають 

гнучкості організаційної системи, що можливо лише за умов безперервного вдосконалення 

кадрового менеджменту. Мотивація є одним із найважливіших інструментів, що впливає на 

підвищення рівня кадрового потенціалу, а інвестиції в цьому напрямку сприяють формуванню 

корпоративної культури та зацікавленості працівників у результатах діяльності. Мотивація – 

багатофакторне явище, в якому результат залежить від одночасного впливу різноманітних 

спонукальних елементів [2]. Найпоширенішою класифікацією мотиваційних стимулів є 

розподіл їх на матеріальні та нематеріальні. 

 

 
Рис. 1. Інструменти управління персоналом в умовах війни 

Джерело: сформовано на основі [1] 

 

Матеріальна – спрямована на задоволення потреб працівників, що залежить від 

грошового стимулювання результатів праці. Реалізація відбувається за рахунок збільшення 

заробітної плати, преміальних виплат або накладання штрафів.  

Сутність нематеріальної мотивації праці полягає у наданні співробітнику благ, що 

покращать рівень його життя та життя його родини. Класичним інструментом нематеріальної 

мотивації на підприємстві є формування соціального пакета працівника. Існує досить широкий 

перелік можливих пільг та послуг. Кожна компанія підбирає їх відповідно до своїх 

можливостей та потреб. Серед можливих заохочень для працівників можна виділити: 

соціально побутові (оплата житла, комунальних послуг, чи стартового пакета), освітні (курси 

англійської мови), подарунки від компанії на різні свята та інші. 
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Очікуваними наслідками використання інструментів мотивації є: 

 підвищення продуктивності праці; 

 самовідданість працівників; 

 ініціативність персоналу; 

 спільні цілі підприємства і працівника; 

 позитивний імідж компанії в очах працівників та громадськості; 

 сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. 

Результати впровадження мотиваційних елементів у систему управління персоналом 

співпадають з основними напрямами розвитку кадрового потенціалу, що доводить 

ефективність їх використання. 

 
1. Кадровый потенциал организации: как работать над эффективностью персонала https://www.hr-

director.ru/article/65688-qqq-15-m9-kadrovyy-potentsial-organizatsii. 

2. Іщенко Т. Формування мотиваційного механізму високоефективної праці персоналу підприємства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section5/ishchenko/ 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Як відомо, формування соціальної економіки передбачає необхідність орієнтації усіх 

процесів, що відбуваються в межах економічної системи, на пріоритетність забезпечення 

розширеного відтворення людського капіталу. При цьому одним з ключових індикаторів 

успішності функціонування саме соціально-орієнтованої економіки виступає рівень якості 

життя населення, який визначається системним комплексом взаємодії різноманітних ринкових 

елементів та державних інституцій щодо впливу на забезпечення високих соціальних 

стандартів для населення. 

Тому, виходячи з вищевказаного, можна стверджувати, що концептуальна модель 

формування соціальної економіки в Україні повинна орієнтуватися на потребу у 

трансформації підходів щодо спрямованості економічних процесів під регулятивним наглядом 

з боку держави. Зокрема, варто відзначити наступні елементи у сфері економіки, які 

підпадають під подібний регулятивний вплив: 

1. Загальна економічна політика держави у сфері регулювання бізнес-процесів повинна 

бути орієнтована на досягнення цілей сталого розвитку в контексті пріоритетного 

забезпечення дотримання інтересів населення при формуванні соціально-економічних систем. 

2. Загальним орієнтиром економічних процесів на усіх рівнях повинне стати 

максимально можливе забезпечення високих соціальних стандартів життя населення. 

3. У сфері ринкової конкуренції не повинно бути обмежень стосовно форм власності для 

підприємств, що функціонують у ній, а також повинна забезпечуватись державними 

гарантіями свобода підприємництва та вибору видів економічної діяльності. 

4. Економічна система повинна сприяти розширеному відновленню людського та 

виробничого капіталу за рахунок стимулювання збільшенню обсягів інвестицій суб’єктами 

господарювання у відповідні сфери. 

Важливим також є визначення ключових критеріїв соціальної економіки, які можуть 

виступати у якості конкретних індикаторів успішності її функціонування. Зокрема, в 

концептуальній моделі соціальної економіки варто виділити наступні критерії якості: 

- демографічні індикатори, що орієнтовані на забезпечення розширеного відтворення 

робочої сили; 

https://www.hr-director.ru/article/65688-qqq-15-m9-kadrovyy-potentsial-organizatsii
https://www.hr-director.ru/article/65688-qqq-15-m9-kadrovyy-potentsial-organizatsii
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- індикатори якості та організації праці  населення, а також – забезпечення умов 

розширеного відтворення людського капіталу на підприємствах; 

- індикатори освіти, пов’язані із забезпеченням економіки якісним людським капіталом, 

здатним до виконання складних виробничих завдань; 

- індикатори забезпечення високих соціальних стандартів, котрі відображають якість 

життя населення; 

- індикатори ефективності державної системи соціальних гарантій та забезпечення 

свободи вибору діяльності для економічно активного населення. 

Таким чином, можна стверджувати, що формування соціальної економіки в Україні 

повинно здійснюватися на засадах загальної соціалізації економічних відносин, що включає в 

себе як діяльність, спрямовану на забезпечення загальної соціалізації у сфері економіки праці, 

так і соціальну орієнтацію в процесі перерозподілу ВВП на користь збільшення системи 

соціальних гарантій для населення країни. При цьому одним з найбільш ефективних способів 

забезпечення ефективності реалізації поставлених завдань в процесі формування соціальної 

економіки є створення системи державно-приватного партнерства у сфері реалізації 

соціальних гарантій для найманих працівників. Це, з одного боку, сприятиме реалізацію 

соціальної функції держави, а з іншого- забезпечуватиме зростання рівня та якості людського 

капіталу на підприємствах, залучених до такого партнерства. 
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МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасна системи ефективності використання є невід’ємним аспектом щодо подальшого 

розвитку підприємств та організацій. На даний час досить активно просувається політика 

забезпечення конкурентного середовища з врахуванням сучасних  систем управління та 

підготовки кадрів. Можна виділити ряд методів які варто взяти до уваги в процесі формування 

ефективного використання персоналу на вітчизняних підприємствах (рис. 1).  

Варто відмітити, що важливим напрямом подальшого розвитку підприємства та 

організацій є саме підвищення продуктивності праці на підприємстві враховуючи 

використання сучасних технік та технологій, що дозволить отримати максимально високі 

результати діяльності. 

Досить часто всі виробничі процеси розглядаються через використання  лінійного 

програмування, яке часто застосовується для розподілу всіх видів ресурсів., і тому досить 

важливо правильно використовувати всі наявні потужності підприємств також необхідно 

шукати можливості для залучення інвесторів, це сприятиме підвищення конкурентоздатності 

підприємств не лише в нашій державі а й за її межами. 

Компетентнісний метод є відносно новим та досить цікавим, якій побудований на 

врахуванні якісних та кількісних характеристик самого працівника, для роботодавців цей 

метод дозволяє зменшити витрати на навчання та перенавчання працівників за тими чи 

іншими робочими місцями. Досить часто беруть до уваги даний метод коли потрібно знайти 

керівника вищої ланки адже саме за ним можемо спрогнозувати можливі результати роботи та 

побудувати плани на  майбутнє 

Для планування час найкраще використовувати метод тайм менеджменту, адже саме за 

ним можна проаналізувати ефективність використання робочого часу працівником. За цим 
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методом для кожного працівника доводяться конкретні завдання та терміни їх виконання які 

повинні дотримуватися всіма працівниками незалежно від рівня управління. 

 

  

Рис. 1. Методи ефективного використання персоналу (побудовано автором на основі 

джерела [1]) 

 

Найперше самі керівники повинні досить добре обмірковувати власні цілі це дасть 

можливість сформувати необхідні резерви для вирішення нагальних проблем. Саме тайм 

менеджмент сприяє вирішенню ключових питань, які потребують негайного вирішення. Зараз 

виділяють три типи там менеджменту: індивідуальний який спрямований на підбір 

індивідуальних важелів планування часу. Зосереджений тип тайм менеджменту ґрунтується 

на визначенні актуальних напрямків розвитку. І  третій тип передбачає саморозвиток 

працівників як невід’ємний елемент набуття та вдосконалення навиків та здібностей. 

Вважаємо, що визначення ефективність використання персоналу на підприємстві 

потрібно застосовувати метод атестації працівників, який направлений на визначення 

відповідності набутих навик та здібностей працівника до виконання поставлених завдань.  

Метод управління результативністю включає в себе оцінювання компетентність 

працівника у відповідності до робочого місця і тому більше уваги варто приділяти оцінці його 

якісні та кількісні характеристики які матимуть вплив на досягнення поставлених цілей в 

довгостроковій перспективі. 

Постановка завдань здебільшого здійснюється через вищу ланку менеджменту за 

рахунок проведення ряду співбесід на яких обговорюються всі питання що стосуються оплати 

праці, доплат та надбавок працівників з врахуванням індивідуального плану працівників та 

визначається відсоток виконання по кожному з завдань 
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«Одним з визнаних в усьому світі методів оцінки персоналу за компетенціями є асесмент 

– центр (Assessment-Center), який являє собою комплексний метод оцінки компетенцій, 

необхідних для роботи на конкретній посаді (підприємстві), заснований на моделюванні 

ключових моментів професійної діяльності. Метод асесмент – центру дозволяє оцінити 

реальні якості кандидатів, їхню кваліфікацію і психологічні особливості, відповідність 

вимогам посадових позицій, а також виявити потенційні можливості фахівців шляхом 

імітування реальних робочих ситуацій. Окрім асесмент-центру, існують й інші способи оцінки 

персоналу за компетенціями: спостереження в процесі роботи, інтерв’ю за компетенціями, 

спеціальні професійні тести опитувальники» [2]. 

Часто також для визначення ефективності використання персоналу використовують 

«Сесію питань», яка включає низку питань які варто обговорити та прийняти швидкі 

управлінські рішення. На нашу думку досить цікавим є сам механізм вирішення питань з 

врахуванням символіки, де кожен з елементів символу має власне трактування. Згідно даної 

методики сам керівник формує питання чи проблему та дає можливість працівниками 

вирішити її з врахуванням якихось символів при цьому конкретна група працівників придумує 

свою стратегію вирішення проблеми.  

«Метод провокацій» це пошук якихось вигоди від незвичайних, та навіть безглуздих 

ідей. Даний метод дає можливість генерувати ідеї, які значною виходять за межі стандартних 

напрямів мислення і є особливо корисними якщо підприємство хоче створити зовсім новий 

товар, або розпочати новий бізнес.  

«Метод інверсії» визначає пошук раціональних рішень проблеми  яка виникла при 

аналізі протилежного завдання. За цим методом кожен керівник ставить перед підлеглими ті 

завдання які є протилежними тому, яке він хоче вирішити» [3]. 

Враховуючи геополітичний вектор руху нашої держави необхідно враховувати більш 

сучасні методи ефективного використання персоналу, що дозволить отримати максимальні 

результати від ведення бізнесу. Тому для вирішення цього важливого завдання вимагає 

докорінного переоснащення матеріально-технічної бази підприємств як досить важливої 

передумови для застосування новітніх технологій саме їх впровадження дозволить 

виготовляти продукцію високої якості. В той же час саме розвиток якісно нових виробничих 

потужносте на підприємствах у результаті їх модернізації сприятиме ефективному 

використанню всіх  наявних ресурсів. 
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персоналу. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 16. - С. 82-85. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДІВ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Як показує практика, ефективне функціонування системи оплати праці на підприємстві 

можливе лише за умови дотримання усіх аспектів, пов’язаних з її організацією та сутнісною 

відповідністю виробничій системі суб’єкта господарювання. Важливу роль в даному контексті 
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відіграють функції оплати праці, на основі яких і формується ефективність її механізму в 

управління персоналом. 

Як стверджує економічна наука, категорії «оплата праці» характерні лише чотири 

специфічні функції, а саме: 

‒ відтворювальна, яка передбачає необхідність відновлення за рахунок оплати праці 

фізичних та моральних затрат праці та робочої сили кожного працівника, що задіяний в 

процесі виробництва та організаційно-управлінській діяльності; 

‒ мотиваційна, котра визначає необхідність стимулювання найманих працівників до 

ефективної праці з метою забезпечення підвищення продуктивності праці за рахунок 

формування прогресивно зростаючої шкали оплати праці; 

‒ регулююча, котра передбачає диференціацію доходів найманих працівників на основі 

їх внеску у кінцевий результат виробництва, а також їх освітні та професійні навички; 

‒ соціальна, котра передбачає визначення рівності в оплаті праці для найманих 

працівників, котрі виконують однакову роботу та формування системи колективних договорів 

на підприємствах. 

Більш розширене розуміння сутності функцій оплати праці потребує визначення 

окремих складових їх практичної реалізації в процесі виробництва (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сутнісні характеристики специфічних функцій оплати праці  

Джерело: побудовано автором на основі [6] 
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забезпечення для персоналу підприємства рівня доходу, достатнього для розширеного 

відтворення його робочої сили, включаючи як фізичні, так і моральні затрати праці. 

Разом з тим, крім специфічних функцій оплати праці виділяють і загальні функції. 

Зазвичай вони дублюють собою загальні функції виробництва. Однак, в даному аспекті варто 

окремо виділити оптимізаційну функцію, оскільки вона хоча й не стосується виключно оплати 

праці, але відіграє важливу роль у побудові ефективної системи управління персоналом 

підприємства. Крім того, оптимізаційна функція є важливою для суб’єкта господарювання з 

огляду на те, що вона загалом орієнтована на гармонізацію виробничого процесу, включаючи 

зниження витрат виробництва та підвищення якості готової продукції за рахунок більш 

ефективного використання наявних ресурсів, до яких відноситься в персонал. 

Загалом можна стверджувати, що оптимізаційна функція передбачає орієнтацію на 

забезпечення раціональності витрат. Мається на увазі, що керівництво підприємства повинне 

забезпечити більш ефективне використання праці за рахунок підвищення її технологічної 

оснащеності та збільшення інтенсивності праці. Таким чином, за рахунок поєднання цих двох 

аспектів витрати на оплату праці будуть зростати прогресивно – оскільки основою такого 

зростання буде збільшення обсягу виробництва і, відповідно – доходів і чистого прибутку 

суб’єкта господарювання. На основі такої сутності оптимізаційної функції якраз і формується 

поняття продуктивності праці, яка й забезпечує зростання рівня оплати праці за більший обсяг 

її затрат. Це є важливим елементом як удосконалення організації виробництва на 

підприємстві, так і покращення організації оплати праці. 

Таким чином, можна стверджувати про загальну взаємозалежність усіх функцій оплати 

праці, яка визначає ефективність їх застосування у практиці діяльності підприємств та 

формування принципів її організації. В той же час, для суб’єкта господарювання важливо 

визначити специфіку конкретних критеріїв реалізації функцій оплати праці з метою 

забезпечення ефективності стратегічного планування розвитку підприємства. 

Необхідно також зазначити, що в процесі реалізації напрямів та принципів функцій 

оплати праці досягають вирішення також певні макроекономічні ринкові проблеми. Зокрема, 

ефективна система оплати праці, запроваджена в національній економіці дозволяє згладити 

проблеми зайнятості та безробіття за рахунок забезпечення ринкового вирівнювання її 

розміру. Крім того, система колективних договорів, що регулюють рівень оплати праці на 

підприємствах, дозволяє вирішити проблему мінімального рівня оплати праці, який 

необхідний найманим працівникам для відтворення своєї робочої сили. Також за рахунок 

ринкового регулювання оплати праці досягається належний рівень професійної мобільності 

робочої сили, яка намагається реалізувати себе у тих галузях, де рівень оплати праці буде 

вищим. 

Загалом можна стверджувати, що функції оплати праці спрямовані на формування 

дієвого та ефективного механізму розширеного відтворення робочої сили і є продуктивною 

складовою системи управління персоналом суб’єкта господарювання. 
 

1. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 300 с. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ 

 

Проблема розвитку освітнього лідерства завжди розглядалася як чинник удосконалення 

освіти та спосіб підвищення її ефективності, про що свідчать праці таких зарубіжних 

науковців, як Н. Беннетт, П. Брей, Т. Буш, Х. Ґантер, Дж. Коттер, К. Лейтвуд, С. Сендлер, Д. 
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Хопкінс. Різні аспекти лідерства в освіті вивчали такі вітчизняні дослідники, як М. 

Виноградський, В. Громовий, Д. Даниленко, С. Калашнікова, Л. Карамушка, Л. Кравченко, П. 

Коломінський, В. Крижко, К. Линьов, О. Мармаза, І. Миськів, Н. Мукан, Н. Селіверстова, Л. 

Сергеєва та ін. Хоча в окремих дослідженнях стверджувалося, що  найкращі  результати  дає  

поєднання  орієнтації  на  досягнення  з  орієнтацією  на міжособистісні взаємини, стійкі 

взаємозв‟язки між цими характеристиками поведінки лідера і результатами роботи, 

очолюваної лідером групи, такі не були виявлені. Різні лідери, що демонструють  ідентичну  

поведінку,  далеко  не  завжди  досягають  однакової  ефективності. Більш того, один і той же 

лідер, який виявляє одну й ту ж поведінку в двох різних ситуаціях, не завжди однаково 

ефективний в обох контекстах. Це усвідомлення привело дослідників до необхідності 

вивчення ситуативних змінних.  
Ситуаційність – це визначальний вплив одного явища на інше. Стосовно нашого 

контексту: щоб лідер був ефективним, йому необхідно адаптувати свою поведінку та стиль до 

реальних умов та поточних обставин. Стиль освітнього лідерства, який приносить успіх в 

одній ситуації, може опинитися неефективним в іншій. Не існує найкращого стилю лідерства, 

ефективність лідерства багато в чому залежить від послідовників та ситуації. Вважають, що 

ситуаційні змінні (завдання, структура, контекст, середовище) та характеристики 

послідовників значно впливають на стиль лідера [1]. Ситуаційні теорії лідерства включають в 

себе елементи теорії лідерських якостей і поведінкових теорій та додають до них ситуаційні 

складові: відносини лідера з послідовниками, структуру завдань, формальну владу лідера, 

мотиви і здатності послідовників тощо. Трьома найпопулярнішими ситуаційними теоріями 

лідерства є: ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера (Fiedler, 1967), теорія «шлях – мета» Р. 

Хауза (House, 1971) і теорія ситуаційного лідерства Херсі-Бланшара (Hersey & Blanchard, 1969; 

Hersey, Blanchard & Johnson, 2012).  

Модель лідерства, яку розробляли протягом декількох десятиліть Пол Херсі та Кеннет 

Бланша - це спосіб зміни поведінки лідера відповідно до типу людей, яким він повинен 

керувати, і його рівня розвитку. Однією з головних ідей цієї теорії є те, що не існує єдиного 

способу поведінки як лідера. Навпаки, такі елементи, як ситуація або рівень зрілості як лідера, 

так і його послідовників, визначатимуть, яка найкраща стратегія для наслідування. В основі 

ситуаційної моделі лідерства лежить ідея про те, що немає єдиного способу керувати людиною 

або групою. Навпаки, залежно від таких факторів, як характеристики послідовників або 

характер завдання, яке необхідно виконати, для кожної ситуації буде потрібно інший спосіб 

утримання керма. Теорія ситуаційного лідерства Херсі – Бланшара пропонує лідеру вибирати 

тип поведінки з урахуванням рівня розвитку (рівня зрілості) своїх послідовників. Рівень 

зрілості має дві складові: професійну і психологічну. Професійна складова включає в себе 

знання та вміння: вміння брати на себе відповідальність і виконувати роботу до призначеного 

терміну, наявний досвід роботи; психологічна – наполегливість, самостійність, орієнтацію на 

досягнення, мотивацію до виконання роботи, готовність приймати на себе забов‟язання. 

Професійна складова, також виражається в здатності, а психологічна – в готовності підлеглих 

виконувати робочі завдання. Керівник з урахуванням завдання, яке виконує, й на підставі своєї 

суб’єктивної оцінки визначає порівняльну зрілість конкретної людини або робочої групи і 

вибирає стиль поведінки, найбільш ефективний в такій ситуації [2]. 

Згідно з цією теорією, хороший лідер  в закладі освіти повинен вміти пристосовувати 

свою поведінку і спосіб спрямування до конкретного середовища, в якому він опиняється. У 

своїх дослідженнях Пол Херсі та Кеннет Бланшар намагалися розрізняти найбільш поширені 

типи лідерства і з яким класом підлеглих кожен з них був більш ефективним. Лідер 

обґрунтовує свої рішення та дає можливість підлеглим поставити запитання та  з’ясувати 

деталі, які стосуються виконання завдань. Стиль участі характеризується значним інтересом 

до взаємовідносин та незначним інтересом до завдань. Лідер ділиться думками з підлеглими 

та залучає їх у процес прийняття рішень. Стиль делегування відображає незначний інтерес і 

до завдань, і до взаємовідносин. Лідер не дає серйозної підтримки співробітникам, тому що 
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відповідальність за прийняття та виконання рішень лежить на підлеглих. Тобто щоб бути 

справжнім лідером, необхідно пояснювати підлеглим, що та як робити, якщо вони слабо 

володіють професійними навичками, мають невеликий досвід роботи та відчувають 

невпевненість у собі. Необхідно визначати напрям діяльності підлеглих, стимулювати їхню 

ініціативу та обґрунтовувати свої рішення, якщо співробітники непогано володіють 

професійними навичками та проявляють прагнення до навчання [3]. 

Модель Бланшар і Херсі розрізняє чотири типи лідерства, що ґрунтуються на кількості 

управлінської поведінки, яку має лідер, і на підтримку, яку він демонструє своїм підлеглим. 

Крім того, він розрізняє чотири "рівня зрілості" працівників на основі їх компетентності 

виконувати завдання, яке вони повинні виконувати, та ступінь готовності, яку вони готові 

отримати від своїх зобов'язань та їх мотивації до їх виконання.. За словами Бланшар і Херсі, 

лідер повинен пристосувати свій спосіб поводження до своїх підлеглих, головним чином, 

відповідно до рівня їх зрілості. На основі цієї суб'єктивної оцінки керівник закладу освіти і 

визначає порівняну зрілість конкретної особи чи групи. При цьому виділяють чотири рівня 

лідерства, які знаходяться у відповідності з рівнем готовності (зрілості) працівників: давати 

вказівки, «продавати» рішення, брати участь, делегувати повноваження. Дана модель, рівно 

як і інші концепції ситуаційного лідерства, не припускає пошуку одного єдино вірного шляху 

для досягнення ефективного лідерства, натомість вказує на ситуаційність лідерської 

ефективності.  

Одним з ключових чинників ситуаційності модель називає зрілість послідовників, яка 

визначається ступенем наявності у людей здібностей і бажання виконувати поставлену 

лідером задачу. Зрілість включає дві складові. Перша складова - професійна - це знання, 

уміння і навички, досвід, здібності в цілому. Високий рівень цієї складової означає, що 

послідовник не потребує у директивах і вказівках Друга складова - психологічна зрілість - 

відповідає бажанню виконувати роботу або вмотивованості працівника. Високий рівень цієї 

складової у послідовників не вимагає від лідера великих зусиль по натхненню перших до 

роботи, оскільки вони вже внутрішньо вмотивовані [4].  

Лідер-керівник закладу освіти під час своєї професійної діяльності приходить до свого 

суб’єктивного розуміння освітнього лідерства, а визначені нами підходи до лідерства мають 

допомогти керівнику обрати свій особистий стиль керівництва.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні дуже важливого значення набуває пошук перспективних шляхів й принципів 

підвищення ефективності трудових показників підприємства, раціонального використання й 

збільшення його кадрового потенціалу. Зрозуміло, що чим більш високий рівень соціальної й 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

342 

корпоративної культури працівників, тим більш привабливим буде, те чи інше підприємство, 

в очах потенційних працівників, конкурентів, суспільства, адже саме рівень розвитку та 

ефективності трудової діяльності персоналу є передумовою створення позитивного іміджу 

підприємства, що в свою чергу, дозволяє залучати нових споживачів і викликати довіру у вже 

існуючих, та, в кінцевому результаті, виражається у обсягах прибутку (їх підвищенні). 

Погоджуємось із думкою А.В. Опришко стосовно того, що «формування трудових 

ресурсів має важливе значення, оскільки є засобом ефективного використання засобів 

виробництва, а значить, і елементом зростання продуктивності праці та 

конкурентоспроможності підприємства» [1]. 

Підвищення (зростання) трудових показників підприємства є свідченням ефективності 

використання наявних трудових ресурсів, функціонування дієвої системи управління 

персоналом на підприємстві, що в результаті призводить до зростання продуктивності праці 

працівників, економії фонду заробітної плати та раціоналізаторських управлінських рішень. 

На думку В.О. Покровської «людський фактор – в оптимальному поєднанні з природним 

і матеріально-технічним – є тією вихідною ланкою, яка формує основну рушійну силу 

становлення, розвитку і ефективного господарювання всіх соціально-економічних укладів. 

Водночас розвиток різноукладності в умовах ринку становить підвищені вимоги до якостей 

людини як носія і персоніфікованого власника робочої сили, що використовується у процесі 

створення споживних вартостей у формі товарів або послуг» [2]. 

Таким чином, можемо запропонувати наступні шляхи підвищення ефективності 

трудових показників персоналу підприємства [3–5]: 

– підвищення продуктивності праці персоналу; 

– підвищення ефективності наявної на підприємстві системи управління персоналом; 

– удосконалення системи стимулювання праці на підприємстві; 

– поліпшення умов праці та соціальної захищеності працівників; 

– підвищення рівня трудової дисципліни; 

– використання досвіду зарубіжних держав в управлінні персоналом підприємства; 

– постійне підвищення кваліфікації персоналу; 

– впровадження інноваційних технологій у виробничий процес; 

– впровадження та використання нових прогресивних і перспективних  методів 

управління персоналом та нормування праці; 

– підвищення рівня соціальної відповідальності працівників та якості праці тощо. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ  

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Соціальний капіталу є важливим елементом економічного розвитку сучасних 

підприємств [1]. Сутність соціального капіталу  підприємства можна охарактеризувати як 

нематеріальний актив, що створюється в процесі взаємодії стейкхолдерів розвитку 

підприємства та має вплив на його економічний розвиток і конкурентоспроможність [2]. 

Одним із носіїв соціального капіталу підприємства є його персонал, який, через взаємодію 

маси індивідуальних соціальних капіталів кожного з працівників, чинить вплив на 

формування соціального капіталу підприємства.  

Серед основних завдань, які дозволять розвинути соціальний капітал підприємства на 

засадах управління персоналом є : 

- розкриття потенціалу працівників; 

- формування адекватного стилю керівництва; 

- формування ефективного соціально-психологічного  клімату; 

- удосконалення організаційної структури управління підприємством, залучення всіх 

співробітників до процесу розвитку організаційної культури; 

- розвиток корпоративної культури відповідно до стратегії розвитку підприємства. 

Тому удосконалення системи управління персоналом на засадах розвитку соціального 

капіталу працівників полягає у впровадженні інструментів, що  сприяють формуванню 

колективу з високим рівнем компетентності, створенню сприятливого середовища на 

підприємстві, розвитку корпоративної культури.   

Серед таких інструментів можемо виділити наступні: 

1. «Політика відчинених дверей», що спрямована на заохочення працівників, здатних 

виносити свої проблеми на розгляд керівництва. Така політика дозволяє співробітникам у 

протягом робочого часу звертатися до керівництва з власними зауваженнями чи пропозиціями 

щодо роботи всієї системи. 

2. Побудова систем мотивацій для різних поколінь (X, Y, Z). 

3. Демонстрація поваги до кожного співробітника, а також заохочення його до високої 

продуктивності та впливу на створення дружелюбної обстановки у колективі. 

4. Створення у співробітників розуміння того, що вони причетні до формування 

майбутнього підприємства, і навіть його реалізації. 

5. Скорочення дистанції влади між співробітниками, а також використання зворотного 

зв'язку «підлеглий-керівник», що дає можливість керівнику своєчасно дізнаватися про 

проблеми у трудовому колективі.  

6. Об'єднання особистих цінностей співробітників та цінностей підприємства. В такому 

випадку формується спільна ідея, завдяки якій працівник буде відчувати себе єдиним цілим з 

підприємством та виконувати свої обов'язки у повному обсязі для зміцнення позицій 

підприємства  та персоналу. 

7. Досягнення стану конвергенції розвитку підприємства та її співробітників. 

Отож, основними завданнями, що постають в системі управління персоналом на засадах 

розвитку соціального капіталу є ріст індивідуальної свободи, орієнтація на адресне 

стимулювання співробітників до генерації, поширення та застосування знань, а також постійна 

взаємодія між співробітниками та управлінцями. Постійний моніторинг цих змін на 

підприємстві здатний підвищити рівень креативності та стимулювати співробітників до 

продуктивної діяльності. 
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СИСТЕМА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На основі вивчення загальних підходів до розуміння соціально-трудових показників 

можна висунути гіпотезу про те, що підвищення ефективності соціально-трудових відносин 

на підприємстві можливе за рахунок розробки методичних та практичних аспектів 

формування, аналізу та оцінки соціально-трудових показників, що можуть використовуватися 

для подальшого планування та оцінки ефективності бізнесу чи окремих працівників. 

З метою забезпечення оперативності отримання найбільш точної й достовірної 

інформації про діяльність структурних підрозділів підприємства, або окремих його 

працівників, перед керівництвом стоїть важливе завдання, що полягає у формуванні системи 

трудових показників, мета якої полягала б у наданні комплексної характеристики кадровій 

системі.  

В процесі глобалізації, наука не стоїть на місці – відбувається стрімкий розвиток 

промислових підприємств, зумовлений активною розробкою та впровадженням інноваційних 

технологій й сучасного інноваційного обладнання (техніки) у всі сфери суспільно-

економічного життя. Тому, можна стверджувати, що система трудових показників 

підприємства, в умовах сучасності, має вирізнятись особливо високою гнучкістю, 

мобільністю, тобто, бути готовою і легко адаптуватись до будь-яких змін, що надходять із 

зовнішнього та внутрішнього середовища її функціонування. 

Модель функціонування системи трудових показників підприємства наведено на 

рисунку 1. Як видно на формування трудових показників підприємства впливає низка факторів 

мікро- та макросередовища. 

Дані про трудові показники працівників підприємства, або інформацію, на основі якої 

можна їх розрахувати, знаходиться у бухгалтерських звітностях, матеріалах табельного 

обліку, первинних документах, матеріалах хронометражу і фотографій робочого дня, 

позаоблікових матеріалах тощо [1]. 

Відповідно, в процесі збору і обробки кадрової інформації, ці дані можна погрупувати, в 

залежності від їх змісту, на результативні, фундаментальні та інструментальні, на основі чого 

можна буде дати загальну характеристику та оцінку процесів управління трудовими 

ресурсами підприємства. 

Наступним логічним етапом буде аналіз даних показників, їх порівняння із попередніми 

звітними періодами діяльності підприємства, визначення подальших тенденцій та складання 

прогнозів.  

Відповідно до питань (процесів, явищ), що вивчаються розрізняють такі різновиди 

аналізу трудових показників: 

– аналіз забезпеченості підприємства персоналом; 

– аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу; 

– аналіз продуктивності праці працівників; 

– аналіз трудомісткості продукції; 

– аналіз ефективності персоналу підприємства;  
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– аналіз використання фонду робочого часу; 

– аналіз фонду заробітної плати та ефективності використання фонду заробітної плати 

тощо. 

На основі цього, проводитиметься оцінка трудових показників підприємства і 

визначатиметься ступінь їх впливу на фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства.  

 

 

Рис. 1. Модель функціонування системи трудових показників підприємства 

(побудовано автором на основі джерел [2; 3]) 
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часу і фонду заробітної плати залежить від масштабів діяльності організації, що проводить 

кадрову і соціальну політику, і включає наступні основні напрями: 

1) аналіз штатного розкладу за ряд років, порівняння фактичної чисельності працівників 

з плановим показником, порівняння фактичної чисельності працівників за ряд років;  

2) оцінка професійного рівня адміністративно-управлінського персоналу, аналіз 

відповідності кваліфікації працівників займаної посади, оцінка кадрової політики і стратегії 

підбору кадрів, організація підвищення кваліфікації кадрів; 

3) вивчення змін у складі працівників, виявлення недоліку або надлишку працівників по 

посадах; 

4) оцінка руху робочої сили і плинності кадрів, аналіз джерел поповнення робочої сили» 

[4]. 

Після проведеного аналізу та оцінки трудових показників потрібно перевірити чи вони 

відповідають плановим показникам й, на основі цього, зробити відповідні висновки, надати 

конкретні пропозиції та прийняти рішення стосовно підвищення ефективності діяльності 

працівників підприємства. 

Зауважимо, що за допомогою системи трудових показників, можна провести оцінку умов 

праці, а також рівень взаємовідносин персоналу, що також відображається на результатах 

діяльності працівників підприємства і, відповідно, провести заходи щодо удосконалення й 

поліпшення умов праці і посилення внутрішньо фірмових трудових взаємозв’язків. 

Таким чином, просто існує гостра необхідність у постійному удосконаленні наявної на 

підприємстві системи трудових показників, адже таким чином роботодавець, володітиме 

найбільш повною інформацією про результати діяльності свого підприємства, зможе 

оперативно вирішувати кадрові проблеми і не тільки, запобігатиме можливим ризикам що, в 

кінцевому результаті, посилить позиції (конкурентоспроможність) підприємства на фоні 

інших, а також формуватиме його позитивний імідж. 
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МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

На сучасному етапі розвитку для ефективного функціонування підприємства одним із 

головних напрямків для підвищення результативності виробництва є розвиток інноваційної 

діяльності, який спрямований на розроблення і використання результатів наукових 

досліджень, що забезпечують прибутковість через задоволення нових потреб ринку. Процес 

росту інноваційних процесів є важливим фактором розвитку економіки, адже підвищує її 

конкурентоспроможність і забезпечує високий рейтинг країни у світовому економічному 

просторі. Натомість, питання про розробку інновацій та їх використання залишається 

відкритим. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=219
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6740
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Загалом, існують різні визначення і підходи до трактування поняття маркетингу 

інновацій. Автори часто уподібнюють поняття «маркетинг інновацій» та «інноваційний 

маркетинг». Названі поняття ототожнюють з маркетинговими дослідженнями під час 

розроблення нового продукту, використанням традиційних методів та інструментів 

маркетингу для створення та поширення інновацій. «Маркетинг інновацій», «інноваційний 

маркетинг» визначають як діяльність з покращення продукції та маркетингу, маркетинг нових 

товарів, діяльність зі створення унікальних умов реалізації нових продуктів, або як складову 

частину процесу планування й реалізації інновацій.  

«Маркетинг інновацій» та «інноваційний маркетинг» важливий елемент маркетингу, 

який характеризує створення та використання інновацій у самому маркетингу. В літературі 

зустрічається тлумачення вищезгаданих понять як одночасне покращення, удосконалення як 

продукції, так і маркетингу, пропонування нового блага тощо. Маркетинг інновацій називають 

також концепцією маркетингу. Під терміном «концепція», слід розуміти систему поглядів на 

ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, подій; ідея певної 

теорії. Проте немає достатніх доказів на користь віднесення маркетингу інновацій (а також й 

інноваційного маркетингу) до окремих концепцій, тобто системи поглядів, ідеї, що є основою 

цілісної самостійної теорії. 

Маркетинг інновацій необхідно розглядати як комплекс цілеспрямованих дій на ринку, 

які спрямовані на створення, виведення та просування інновації, як комплексну функцію 

менеджменту. Іншими словами, суть маркетингу інновацій визначається як систематична 

активність щодо розроблення і просування на ринку нових товарів, послуг та технологій для 

задоволення потреб і запитів споживачів (та суспільства) у більш ефективний, ніж у 

конкурентів, спосіб на основі збільшення потенціалу підприємства, пошуку нових напрямів та 

засобів його використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов тривалого 

виживання й розвитку на ринку. 

Маркетинг інновацій слід одночасно розглядати як:  

– концепцію ринкової діяльності підприємства;  

– аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей інноваційного 

розвитку;  

– засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок, що пов’язаний з виведенням 

та просуванням інновації на ринок;  

– функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямків 

інноваційної діяльності.  

При цьому можна одночасно розглядати інноваційний менеджмент як функцію 

маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень науки і техніки в нові товари, здатні 

задовольнити потреби й запити споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) 

прибуток; як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів господарювання, а 

разом з тим і національної економіки загалом на інноваційний розвиток. 

Маркетинг інновацій багато в чому перекликається з маркетингом знань. Знання, на 

думку англійського економіста А. Маршалла, є потужною рушійною силою науково-

технічного прогресу, двигуном виробництва. Конкурентні переваги отримують ті, які озброєні 

знаннями, достатніми для формулювання завдань, їх вирішення й отримання позитивного 

результату. 

Сутність поняття «маркетинг знань» розкривається у таких тлумаченнях: 

–   складова маркетингу фірми, тобто маркетинг її нематеріальних активів; 

– встановлення довірчих партнерських відносин між фірмою, її співробітниками та 

клієнтами (споживачами) у процесі співпраці у формі нематеріального активу з метою 

отримання максимального прибутку. 

Основна функція маркетингу знань – це управління знаннями, інтелектуальним 

капіталом, що охоплює використання різноманітних методів залежно від особливостей того 

чи іншого етапу організації придбання та засвоєння нових знань. 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

348 

Маркетинг інтелектуальних продуктів і послуг перекликається з маркетингом інновацій 

і стосується просування підприємством власних інтелектуальних розробок, що характеризує 

інтелектуальний потенціал персоналу, його здатності генерувати ідеї, створювати інноваційні 

продукти. 

Маркетинг знань, як і маркетинг інновацій, забезпечує стимули до інноваційного 

розвитку як людського потенціалу, так і підприємств. Маркетинг знань охоплює маркетинг 

інтелектуального капіталу, який належить до нематеріальних активів. У вартісному вираженні 

інтелектуальний капітал виявляється під час продажу підприємства. Підприємство з потужним 

інтелектуальним капіталом легше залучає інвесторів або партнерів для спільних проектів. 

Взаємозв’язки між видами маркетингу, що забезпечують інноваційний розвиток 

підприємства, показані на рисунку 1. 
 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок між видами маркетингу, які забезпечують інноваційний розвиток 

підприємства 

 

Таким чином, роль маркетингу інновацій в сучасній маркетинговій структурі є важливою 

складовою для ефективного просування продукції. Отже, дослідження ринку в розрізі 

маркетингу необхідне для підприємства. Сучасна маркетингова складова охоплює 

інноваційний розвиток для аналізу спожива на ринку, дослідження його смаків і вподобань. 

Таким чином, маркетинг становить ключову роль для інноваційного розвитку України. 
 
1. Ілляшенко С. М. Наукові основи маркетингу інновацій: монографія. т. 1. Суми: ТОВ «Папірус». 2013. С. 279. 

2. Скорбенко С. В. Digital-маркетинг, который работает. Интернетмаркетинг. 2016. т. 2. С. 82-85. 

3. Вовк І. П. Маркетинг інновацій. Маркетинг. 2015. С. 144. 

4. Герасимяк Н. В., Лук’яненко Д. В. SMM–перспективний напрямок Інтернет-маркетингу. 2016. С. 56. 

5. Попова О. М., Власенко М. О. Маркетингові інновації у діяльності підприємств. «Економіка і менеджмент – 2015: 

перспективи інтеграції та інноваційного розвитку». 2015. т. 6. С. 42. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ 

АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

Потреба інноваційного розвитку, становлення інноваційного суспільства вимагають 

розробки нової концепції стимулювання трудової діяльності. Дана концепція відображається 

у: 

– становленні, розвитку і саморегуляції творчої особистості; 

– постійній націленості на генерацію перспективних науково-технічних новацій та 

пошуку шляхів і методів їх практичної реалізації в інновації; 

– орієнтації на підготовку висококваліфікованих і високоінтелектуальних фахівців, 

системних менеджерів науково-інноваційної діяльності; 

– розгляду навчання і підготовки кадрів як складової інноваційного процесу, а витрат на 

підготовку кадрів – як довготермінових інвестицій, необхідних для ефективної роботи 

підприємств, галузей і регіонів; 

– навчанні управлінню соціальними і психологічними аспектами процесу створення 

наукомістких новацій, використанні творчого потенціалу колективу для прискорення 

широкомасштабного впровадження інноваційних розробок у господарську практику; 

– створенні системи безперервного навчання і підвищення кваліфікації кадрів, 

інтегрованої в систему виробництва інноваційної продукції; 

– співпраці університетів й інших вузів із провідними підприємствами регіону, які 

реалізують інноваційні проєкти, їх спільної діяльності щодо розробки навчальних програм, 

видання підручників і монографій з інноваційних технологій, систем машин і обладнання, в 

справі підготовки фахівців вищої кваліфікації з нових професій і перспективних науково-

інноваційних напрямків.  

Для того, щоб процес стимулювання пройшов вдало, необхідно: 

1) максимально активізувати здібності кожного працівника; 

2) спрямувати цю активність у русло досягнення конкретних економічних результатів; 

3) показати персоналу фірми взаємозв’язок фірми і персоналу як одного цілого 

організму, в якому кожна ланка відповідає за розвиток усього підприємства, а підприємство, 

в свою чергу, дбатиме про благополуччя працівників. 

Завдання керівництва підприємства – створити умови, при яких потенціал працівників 

може розкритися найбільшою мірою, щоб виникла потреба в напруженій та результативній 

праці. При цьому керівникам при стимулюванні працівників важливо брати до уваги конкретні 

ситуації, в яких здійснюється стимулювання, враховувати не тільки особисті здібності 

працівників, а й їх особисті потреби, інтереси, пріоритети, амбіції. При цьому менеджер 

повинен сам володіти психологічною стійкістю, професіональними здібностями та моральною 

свідомістю [1]. 

Стимулювання працівників потребує неабиякого вміння, наполегливості та розуміння 

людської природи. Воно вимагає розвинутих здібностей спонукати виконавців до вищого рівня 

напруження зусиль, для досягнення ефективних результатів праці.  

Керівники мають дотримуватись певної сукупності принципів стимулювання 

працівників виробничої сфери (рис. 1). 

У результаті дослідження Осипова Г.В. [2] визначено фактори, що можуть привести до 

максимальної віддачі (підвищення продуктивності праці) та покращення привабливості праці: 

– перспективи просування по службі;  

– високий рівень корпоративної культури;  
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– оплата праці, що безпосередньо пов’язана з досягнутими результатами;  

– визнання, схвалення та об’єктивна оцінка виконаної роботи;  

– ділова атмосфера в колективі працівників;  

– складна, але цікава робота, що дозволяє розвинути здібності;  

– робота з можливістю самостійно приймати рішення, що вимагає творчого підходу;  

– персональна відповідальність за результати виконаної роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи ефективного стимулювання працівників виробничої сфери  

 

Виділимо фактори, що роблять роботу більш привабливою:  

– робота без значних напружень і стресів;  

– зручний розпорядок;  

– відсутність на робочому місці шуму та будь-яких виявів забруднення оточуючого 

середовища;  

– комфортність робочого місця;  

– робота з людьми, яким симпатизуєш;  

– достатня інформованість про дійсний стан справ у фірмі;  

– гнучкий темп роботи та робочий час;  

– значні додаткові пільги;  

– справедливий розподіл обсягу робіт.  

Впровадження інноваційних процесів неможливе без висококваліфікованого персоналу 

з достатнім рівнем інноваційного мислення. Останнім часом підприємства все більше уваги 

приділяють таким характеристикам як комунікація між працівниками, кооперація в колективі, 

конкурентоздатність персоналу, рівень інноваційного потенціалу, критичне мислення 

працівників, генерування ідей (креативність). 

Для того, щоб озброїти персонал навичками критичного мислення, сучасні підприємства 

розробляють спеціальні навчальні програми, запрошуються фахівців для проведення 

тренінгів. Основою функціонування інноваційних підприємств є ідеї та пропозиції. Передові 

підприємства сьогодні мають гнучкі механізми акумулювання творчих ідей та пропозицій, де 

інноваційна діяльність постійно контролюється і підтримується вищим менеджментом, існує 

швидкість і гласність розгляду заявок, процедури чітко і ясно визначені, заохочується подання 

як індивідуальних, так і групових пропозицій. 
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Сучасний підхід до управління творчою діяльністю персоналу проявляється в прагненні 

направляти творчу діяльність у русло нововведень, створення нових і удосконалення існуючих 

товарів і послуг, тобто в русло інноваційної діяльності. Таку діяльність майже неможливо 

нормувати чи контролювати або конкретно визначати можливі витрати на неї. Інноваційна 

діяльність завжди пов’язана з ризиком, що не забезпечує можливостей конкретного 

планування її фінансових, грошових і матеріальних витрат. 

Тому, використовуючи досвід передових німецьких компаній, в системі стимулювання 

працівників на вітчизняних підприємствах можна застосувати інноваційне преміювання або 

преміювання за «провалені», помилкові проєкти. І в цьому вбачається неабияка вигода: 

наукові розробки і набутий досвід можуть бути використані в інших, більш ефективних 

напрямах; забезпечується економія тих коштів, які б даремно могли бути використані при 

повній реалізації проєкту; звільняється основний людський капітал, «світлі голови», які одразу 

можуть приступити до роботи з іншими проєктами. Але найголовнішим при цьому є 

психологічний аспект творчої розробки: дослідники-інноватори при такій організації роботи 

не бояться зробити помилку й навіть при великих витратах коштів на даний проєкт здатні 

мислити сміливо й неординарно. Тобто, вони можуть виступати з найсміливішими проєктами 

без побоювання на можливу невдачу, а також ефективно використовувати напрацювання 

невдалих проєктів. 

Слід зазначити, що розкриттю творчих здібностей працівників сприяє не тільки високий 

рівень заробітної плати, одержання премій, які залишаються найбільш ефективними 

стимулюючими засобами, а й науково-обгрунтована організація робочого місця та гарантія 

довгострокової зайнятості на даному підприємстві, що забезпечує працівникові соціальний 

захист. 

Для збільшення інноваційних ідей на українських підприємствах потрібно запровадити 

можливість для працівників витрачати певний відсоток робочого часу на пошук та розробку 

своїх особистих нововведень, а в деяких випадках виділяти додаткові кошти на проведення 

цих досліджень. Тобто, у багатьох фірмах має діяти такий принцип управління: «Чим більше 

свободи, тим більше простору для творчості». Важливо лише те, щоб творчість не 

перетворювалася на самоціль, без врахування фінансових витрат і результатів. 

Головним завданням будь-якого роботодавця є знаходження зв’язку між особистими 

цілями працівника та цілями організації, що забезпечить стимул робітника до результативної 

та високопродуктивної праці, а отже, сприятиме ефективній діяльності підприємства. 

Актуальним є підвищення ролі нематеріального стимулювання через впровадження 

соціальних програм та диференційованих мотиваційних пріоритетів (на основі визначення 

індивідуальних потреб персоналу), а саме: 

а) організаційне сприяння у проведенні конкурсів, аукціонів ідей, ярмарків, науково-

практичних семінарів, консультацій, технічної експертизи, одержанні охоронних документів 

щодо об’єктів інтелектуальної власності; 

б) створення сприятливих соціально-психологічних умов: атмосфери сприяння 

підвищенню професійної майстерності та самореалізації, стратегії корпоративної культури, 

кар’єрного зростання, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки персоналу – через 

розвиток системи безперервного навчання протягом усього періоду трудової діяльності. 

Невпинне старіння знань та їх швидке оновлення потребують постійного розвитку та 

саморозвитку. Самоосвіта стає потужним фактором особистісного зростання завдяки 

стрімкому розвитку Інтернету [1]. 

Для творчих працівників домінантними є стимули самовираження, престиж інноваційної 

діяльності, задоволеність роботою та професійне зростання. Активна позиція працівника в 

інноваційному процесі залежить від того, наскільки він відчуває особисту значущість. Цьому 

сприяють насамперед його професійна компетентність, творчі здібності, здатність до 

інноваційної діяльності та ефективне використання соціальних і організаційних інструментів 

стимулювання персоналу. 
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Необхідною основою розвитку інноваційної активності працівників є горизонтальні 

комунікації (формальні і неформальні), які дозволяють акумулювати знання, інформацію, 

творчий потенціал персоналу, створювати інноваційні команди. 

Створення команди однодумців – важливий інструмент інноваційного розвитку 

працівників. Робота в команді вимагає від усіх учасників підпорядкування і узгодження 

особистих цілей з колективними. Вона формує інноваційне мислення і створює сприятливий 

інноваційний клімат. 

Розробку і реалізацію програми розвитку інноваційних навичок слід розглядати як прояв 

компетентності. Необхідно підвищити впевненість кожного співробітника у своїх силах, 

включивши в ці програми наступні елементи [2]: 

1) навчання творчому мисленню – кожен працівник отримує вміння виявляти тенденції, 

віднаходити альтернативні підходи та встановлювати нові зв’язки; 

2) навчання стратегічному мисленню – дає кожному члену команди основні навички, 

необхідні для трансформації творчої ідеї в стратегічну, здатну дати підприємству щось цінне;  

3) навчання трансформаційному мисленню – дозволяє кожному учаснику інноваційної 

групи знайти краще розуміння взаємозв’язку своїх позицій і поведінки та відшукати нові 

способи підтримки інновацій на всіх рівнях організації.  

Нові знання можуть мати попит лише в результаті взаємодії, спілкування, персональних 

групових комунікацій співробітників, які разом працюють в організації. Реалізація такого 

підходу сприятиме формуванню якісно нових знань, генеруванню нових ідей, оновленню 

існуючих знань. У цьому разі доцільно використовувати різні види конференцій, з’їздів, 

семінарів, круглих столів. 

Значною перешкодою до поширення нових знань в організаціях є конкуренція. 

Конкурентне середовище в багатьох випадках стримує ініціативу людей щодо можливості 

передачі знань, досвіду, що особливо стосується молодих працівників і новачків організації. 

Певним альтернативним напрямом до вирішення цих проблем може бути організаційна, а 

саме, інноваційна культура. У цьому випадку може бути корисною така відома істина: чим 

більше люди одне від одного сприймають, тим швидше розвивається цивілізація. 

Зрозуміло, значна кількість нових ідей може потребувати перевірки, опрацювання, 

обґрунтування, і найчастіше це пов’язано зі значними витратами, організацією дослідного 

виробництва і ін. Сюди ж необхідно віднести і поточні витрати. Але в разі підтвердження 

ринкової цінності ідеї – прибуток від неї здатен багаторазово перекрити витрати. Більше того, 

значна частка оригінальних ідей, як правило, їх не потребує, а є лише результатом розумових 

і творчих зусиль окремих фахівців. При цьому отримується інноваційний ефект, здатний 

серйозно підвищити продуктивність компанії та відчутно посилити її конкурентні позиції на 

ринку.  

Певний науковий інтерес з точки зору використання і стимулювання інноваційної праці 

представляє ставлення до запозичень. Як свідчить досвід, новаторські запозичення і 

копіювання варто вважати корисними й необхідними в інноваційній діяльності. Це, зокрема, 

дає можливість, відштовхуючись від старих чи нових ідей, іти далі: збагатити їх, адаптувати й 

доопрацювати тощо. І в цьому полягає важливий успіх інноваційної праці, адже вдале 

запозичення завжди передбачає елемент творчості. Тих, хто ефективно розвиває чужі ідеї, 

Пітер Друкер називав «творчими імітаторами», а Теодор Левіт увів термін «новаторське 

наслідування». При цьому варто дотримуватися певних меж запозичення бізнес-ідеї і 

викрадення технологій, що, у свою чергу, має визначатися законодавством. Усі незаборонені 

ним методи можуть бути припустимими [3].  

Велике значення в системі стимулювання має рівень захисту інтелектуальної власності. 

Україна володіє високим науковим потенціалом у вигляді кваліфікованих наукових кадрів, але 

рівень захисту інтелектуальної власності, на жаль, у нашій державі низький, винахідництво не 

затребуване. 
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Таким чином, на сьогоднішній день, актуальною є потреба інвестування коштів в освіту, 

науку та інноваційне перетворення економіки, стимулювання творчості, конструкторської і 

винахідницької діяльності, а також вміння знаходити неординарні рішення і брати на себе 

відповідальність за їх практичне втілення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Станом на 01.11.2022 р. в Україні функціонує 67 банків. Домінуюча частка належить 4 

державним банкам (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк), на які станом на 

01.07.2022 р. припадало 50,7 % активів та  51,3 % зобов’язань банківської системи [1]. 

Поведінка державних банків не лише відбиває домінуючі тренди у діяльності банківської 

системи, а значною мірою їх формує. Це в сукупності зі значною часткою державного 

банківського сектору в національній грошово-кредитній системі є об’єктом посиленого 

нагляду та регулювання з боку фінансових державних органів та НБУ. Крім того, відповідно 

до рішень Національного банку України з 24 квітня 2022 р. банки державного сектору 

віднесено до переліку об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України та 

переліку уповноважених банків, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду. Тому 

особливе значення для економіки та безпеки держави у воєнний та післявоєнний періоди 

приділяється подальшому сталому функціонуванню банків державного сектору, які 

забезпечують стабільність банківської системи. 

В довоєнний період одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства фінансів 

України стало реформування державного банківського сектору. З цією метою Міністерством 

фінансів за участю МВФ, Світового банку, МФК та ЄБРР у вересні 2020 р. було розроблено 

«Засади стратегічного реформування державного банківського сектору». Для забезпечення 

надійної, конкурентоспроможної та ефективної банківської системи основними завданнями 

прийнятого документу було визначено: 

- впровадження стратегії для кожного державного банку; 

- зменшення частки держави в банківському секторі з 60 % до 25 % до 2025 р.; 

- скорочення частки непрацюючих активів у державних банках тощо; 

- перетворення  державних банків із збиткових у прибуткові, зекономивши кошти на 

щорічну докапіталізацію банків із бюджету [2]. 

Реформування державного банківського сектору передбачає спеціалізацію кожного з 

державних банків. АТ «Ощадбанк» – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, 

малий, середній бізнес та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку. АТ КБ 

«ПриватБанк» – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в малому та 

середньому бізнесі. АБ «Укргазбанк» – займає провідну ринкову позицію в галузі 

екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/51.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/%20resource/file/Збірник/2011-1/Червінська.pdf
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/%20resource/file/Збірник/2011-1/Червінська.pdf
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в малому, середньому бізнесі і роздрібному секторі, та АТ «Укрексімбанк» – переважно 

корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з 

частковою присутністю в роздрібному секторі. 

Повномасштабна війна змусила банки, в тому числі й державні, скорочувати мережу 

відділень. Це пов’язано з необхідністю зменшення витрат на тлі скорочення доходів й 

зменшення попиту на банківські послуги в деяких регіонах через масовий виїзд населення та 

падіння бізнес-активності (рис. 1). Згідно із статистичними даними, до серпня 2022 р. було 

закрито близько 1100 відділень, найбільша кількість з яких припадає на державні 

«Приватбанк» та «Ощадбанк». 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банківських відділень державних банків у 2020-2022 р. [1]. 

 

Враховуючи всі об’єктивні обставини, у період воєнного стану є неактуальним, 

недоцільним та неможливим досягнення передбачених у мирний період показників діяльності 

банків державного сектору, визначених Засадами стратегічного реформування державного 

банківського сектору. Тому 7 травня 2022 р. було прийнято Основні (стратегічні) напрями 

діяльності банків державного сектору  на період дії воєнного стану та післявоєнного 

відновлення економіки. Головними пріоритетами діяльності банків державного сектору 

визначено фінансування: 1) суб’єктів підприємницької діяльності та населення, які 

постраждали внаслідок збройної агресії росії; 2) аграрного сектору з метою продовольчого 

забезпечення країни; 3) підприємств (об’єктів) критичної інфраструктури; 4) харчової 

промисловості, продуктового рітейлу та суміжних галузей, спрямованих на продовольче 

забезпечення населення; 5) інфраструктурних проектів, направлених на відновлення/розвиток 

об’єктів соціальної, транспортної та критичної інфраструктури, у тому числі 

пошкоджених/зруйнованих внаслідок проведення бойових дій; 6) транспортно-логістичної 

інфраструктури країни; 7) підтримки релокації підприємств, що знаходились в місцях 

проведення активних бойових дій; 8) виробничих потужностей для імпортозаміщення 

продукції, що імпортувалась з росії та/або білорусії [3]. 

Банки державного сектору є активними учасниками поточних державних програм, таких 

як «Доступні кредити 5-7-9%», підтримка аграріїв під державну гарантію за портфельними 

кредитами, та долучатимуться до участі в нових ініціативах уряду, спрямованих на підтримку 

та відбудову економіки України.  

Стале функціонування банків державного сектору, які забезпечують стабільність 

банківської системи, має особливе значення для економіки та безпеки держави у воєнний та 

післявоєнний періоди.  Державні банки як такі, що мають найрозвиненішу мережу відділень, 

й надалі мають розглядатися як опорні у програмах державної економічної підтримки. 

 
1. Ключові показники діяльності державних банків станом на 01.07.2022 р. URL: 
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2. Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи).  2020 р. URL: 

https://mof.gov.ua/storage/files/20200814%20SOB%20Strategy.pdf 

3. Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору  на період дії воєнного стану та 

післявоєнного відновлення економіки.  2022 р. URL: http://surl.li/crfbe 
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СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

В даний час підвищення ефективності використання трудових ресурсів на 

підприємствах будівельної індустрії є актуальною проблемою для економіки України, 

оскільки в сучасних умовах господарювання змінилися основні вимоги до управлінського та 

виробничого персоналу, проведення їх атестації, підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

Також суттєвими проблемами для персоналу підприємств будіндустрії є: обмеженість методів 

оцінки кадрів робітничих професій; поширення практики їх тимчасового найму; зниження 

рівня престижності професій будівництва та, як наслідок, плинність кадрів [4, с. 295]. 

Об’єктивна оцінка персоналу підприємств будіндустрії, наявних у розпорядженні 

ресурсів і шляхів підвищення їх використання є необхідним засобом для вирішення 

найважливіших завдань підвищення продуктивності праці та забезпечення раціонального 

використання всіх наявних ресурсів, зокрема і трудових [2]. Для того щоб оцінка персоналу 

була ефективною, необхідно її проводити регулярно. Це дасть можливість проаналізувати 

роботу працівника в ретроспективі, відслідкувати зростання його кваліфікації. Окрім того, 

кожна проведена оцінка повинна бути справедливою. Для цього необхідно залучати експертну 

групу. Вона може складатися з керівника, колег, підлеглих. Це позбавить оцінку 

суб’єктивності і дозволить найкращим чином охарактеризувати працівника з професійної 

точки зору.  

Оцінка персоналу підприємтв будівельної галузі повинна проходити з урахуванням 

особливостей роботи в сучасних умовах господарювання та спрямовуватись на вирішення 

найважливіших завдань цієї сфери, її актуальних проблем. Особливістю проведення оцінки на 

підприємствах будіндустрії є швидкість. Оцінювання необхідно проводити швидко, щоб не 

займати велику кількість робочого часу. Для цього необхідно вибрати декілька найбільш 

прицільних кількісних та якісних показників. Проаналізувавши систему оцінки персоналу на 

будівельному підпримстві ми змогли виділити основні її недоліки: 

1) використання суб’єктивних методів оцінки персоналу; 

2) мала кількість сучасних методів оцінювання, які можуть  допомогти у 

комплексній оцінці працівника працівника з різних точок зору; 

3) відсутність механізму удосконалення теоретичних та практичних навиків 

працівників. 

При оцінці персоналу будівельних організацій також необхідно враховувати розмір 

такої організації, місцезнаходження, характер робіт, вид робіт, функцію організації у 

будівельному проєкті, технології виконання будівельно-монтажних робіт, що 

використовуються. Також на систему управління персоналом може впливати 

макроекономічна ситуація в країні та регіоні, зокрема середній рівень заробітної плати у 

галузі, рівень безробіття, нормативна та законодавча база. 

На досліджуваному нами підприємстві оцінка персоналу здійснюється для визначення 

відповідності робітника вакантному робочому місцю чи зайнятій посаді. Для аналізу системи 

оцінювання персоналу ТзОВ «Будпрогресс» було опрацьовано результати оцінки працівники. 

При дослідженні було перевірено 30 осіб, з яких 6 осіб працюють на підприємстві менше 1 

року, 13 осіб – від 1 до 3 років, 9 осіб – від 3 до 5 років та 2 особи – більше 5 років. 

При розгляді кандидата на вакантну посаду може бути використано декілька методів. 

Можна спостерігати, що зазвичай керівництво зупиняється на найбільш простих та менш 

затратних способах оцінки, а саме аналізі біографічних даних та проведенні співбесіди. Хоча 
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на практиці дані методи не завжди можуть продемонструвати повний опис навичок та вмінь 

кандидата і варто звернути на це увагу. 

При періодичному оцінюванні персоналу керівництво підприємства надає перевагу 

двом методам, а саме атестації та співбесіді. Звісно за їх допомогою можна прослідкувати 

професійні навички співробітників, але існують варіанти всебічної оцінки персоналу, 

створення умов справжніх ситуацій. 

Негативні моменти системи оцінювання персоналу підприємства проявляються в 

невдоволенні співробітників, підвищується можливість плинність кадрів і знижується рівень 

мотивації. Також спостерігається зниження якості послуг, про що говорять результати аналізу 

опитувань клієнтів. Тому узагальнимо дані про діючу систему оцінювання персоналу 

підприємства за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1). 

 

Таблиця 1. SWOT-аналіз діючої системи оцінювання персоналу підприємства 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1) налагоджений процес оцінювання персоналу; 

2) розуміння необхідності  побудови системи 

оцінювання персоналу; 

3) розроблені процедури та документи; 

4) проведення оцінки персоналу – частина  
організаційної культури підприємства; 

5) забезпечений ресурс для оцінювання персоналу; 

6) присутні підстави для прийняття кадрових 
рішень; 

7) регулярність проведення оцінювання. 

1) всі категорії співробітників оцінюються за 

однаковим підходом; 

2) керівництво повільно реагує на зміни; 

3) відсутнє єдине розуміння цілей; 

4) процес оцінки має слабкі зв’язки з іншими 

системами управління персоналом; 

5) незадоволення співробітників 

співробітників системою оцінювання. 

Можливості Загрози 

1) можливість підвищити якість процесу 

оцінювання персоналу; 

2) готовність керівництва вжити конкретних дій за 

результатами оцінки (підвищення зарплати, навчання, 

просування по службі); 

3) використання різноманітних сучасних методів 

оцінювання; 

4) більш раціональне використання ресурсів і часу 

для здійснення процесу оцінювання. 

1) негативні спогади співробітників про 

попередню систему оцінювання; 

2) надмірна формалізація; 

3) високий рівень зв'язку з іншими бізнес- 

процесами; 

4) складнощі в навчанні; 

5) високі інвестиційні витрати на розробку 

повноцінної системи оцінювання 

 

Примітка. Розрозблено автором. 

 

Для вдосконалення оцінки персоналу на підприємстві будівельної індустрії спочатку 

слід розробити «Положення про комплексну оцінку персоналу». У ньому потрібно врахувати 

та описати всі ступені комплексної оцінки персоналу, починаючи з вивчення резюме, ведення 

співбесіди, організації прийому на роботу нових співробітників, під час проведення їх 

атестації, формування кадрового резерву, удосконалення мотивації праці тощо. У цьому 

положенні мають бути враховані спеціальні критерії оцінки персоналу, які враховують 

особливості стратегічного розвитку вітчизняної будівельної індустрії. Доцільно також 

розробити та вдосконалити існуючі бланки: питання для анкетування, завдання, тестові задачі 

для проведення співбесід тощо [3, с. 127].  

Найкращим варіантом оцінки персоналу підприємства, що задовольняє всі критерії, є 

застосування методу ділових ігор. Також можна відзначити методи «360 градусів» та 

вирішальних ситуацій, які можуть бути враховані при вдосконалені системи оцінювання 

Найважливішим критерієм при виборі методу оцінки є ймовірність успіху заходу (кожен 

керівник прагне отримати позитивний результат від впроваджених методів оцінки, що 

дозволить підвищити якість послуг компанії, ефективність роботи, створити нормальний 

психологічний клімат в команді та допомагає побудувати ефективну внутрішню систему 

управління). 
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Для будівельного підприємства пропонуємо використовувати концепцію 

компетентнісного підходу. Вона може забезпечити виявлення всіх необхідних знань, 

професійних навичок за визначеного набору компетенцій для різних категорій працівників. 

Розділимо компетенції за трьома групами поведінкові, професійні та міжособистісті. 

Проаналізувавши специфіку роботи підприємства, на нашу думку, доцільно розробити окремі 

карти конкретних компетенцій для керівників та працівників підприємства. У керівників 

найбільш вагомою є компетенції поведінкової групи. Щодо групи спеціалістів, то найбільш 

вагомими є компетенції професійної групи. 

В цілому запропонований метод оцінки персоналу є ефективним. Він здатний 

розширити існуючі уявлення співробітників, розглянути їх з професійної та поведінкової 

точки зору. 

З метою підвищення ефективності процесу оцінки персоналу для будівельної індустрії 

необхідно вдосконалити систему атестації працівників управлінського персоналу та 

спеціалістів, адаптовану до сучасних умов господарювання, що в свою чергу дасть можливість 

отримати ефективні результати оцінки, які в подальшому дозволять прийняти обґрунтовані 

кадрові управлінські рішення. 

У зв’язку з появою у будівництві нових методів виконання будівельних робіт, великої 

кількості сучасних матеріалів, машин та обладнання також необхідно удосконалити систему 

оцінки персоналу основних робітничих професій та атестації робочих місць.  
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ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОРУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Трудовий потенціал і економіка являють собою певну єдність: людські потреби 

зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а економіка впливає на розвиток людини та 

суспільства.  

Також трудовий потенціал визначається як людські можливості, ресурси праці, 

найповніша і всебічна характеристика працездатного населення як продуктивної сили. 

Усе зайняте населення ще називають робочою силою, або самодіяльним населенням. За 

методикою ООН самодіяльне населення поділяється на такі категорії: підприємці, які 

володіють засобами виробництва і користуються найманою працею; дрібні власники, 

орієнтовані на сімейну працю; члени сімей власників засобів виробництва, які працюють без 

фіксованої заробітної плати; наймані робітники і службовці; люди, які не мають визначених 

місць у суспільному виробництві. Населення, яке не належить до самодіяльного, відноситься 

до так званих «утриманців» [1].  
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В проведеному досліджені автор підтримує позицію, що «трудовий потенціал» [2] в 

економічному його значенні визначається і використовується в формі капіталу (людського, 

трудового,  інтелектуального). На даний час цей складно-структурований людський капітал, в 

своїй активній частині, є найбільш впливовою продуктивною силою та формує процеси 

економічного розвитку.  

В регіональному розрізі прийнято оцінювати цей капітал в показниках чисельності 

працездатного населення, характеристиках професійного рівня (профіль діяльності, знання, 

досвід), обсягах ВРП. В таких характеристиках регіони між собою більш всього розміщуються 

в ранговій шкалі за чисельністю населення, що не є достатньо обґрунтованим. Пропонується 

дещо іншу концептуальну формулу оцінювання трудового потенціалу для регіонів:  

 

Тр
к= f {ч,α,β,z}*з, Δз*Іа,  

де,    Тр
п – потенціал трудового потенціалу в регіоні;  

ч – загальна чисельність населення регіону;  

α –  доля працездатного населення;  

β – рівень трудової занятості; 

z – професійний рівень (знання, вміння, досвід); 

з – рівень здоров'я (інтегрована величина за різними характеристиками);  

Δз – стан регіональної системи медичного обслуговування, рекреації і оздоровлення;  

Іа – інноваційна активність людського капіталу регіону (інтегрована величина за різними 

характеристиками).  

 

Як слідує з наведеного функціоналу, в трудовий потенціал регіону в сучасних умовах 

його значення для економічного розвитку регіону, окрім чисельності працездатного населення 

та професійного рівня, важливо враховувати – «навантаження» на працюючих долею 

населення незадіяного в економічно-виробничому процесі, стан здоров'я, інноваційну 

активність персоналу, задіяного у виробництві, потенціал регіональної системи підтримки 

здоров’я, в т. ч. з урахуванням оздоровчих і рекреаційних закладів.  

В цілому трудовий потенціал виступає сполучною ланкою між економічним зростання 

та людським розвитком. Але ця «сполучна ланка» має бути якісною, прогресивною, надійною, 

здоровою. 

В Україні трудові ресурси становлять майже 30 млн. осіб, частка працездатного 

населення знаходиться в діапазоні 46 – 60 % по різних регіонах, в Харківському регіоні 52,8 

% [3]. 

Цей потужний ресурс виробництва зараз надто деформований – відбуваються процеси 

депопуляції, погіршення здоров’я, зростання смертності як раз в працездатному віці, 

підвищення соціальної напруги і зниження мотиваційних факторів, що негативно відбувається 

на результатах діяльності і приводить до стану економічних показників. 

Зрозуміло, що зниження працездатності є інтегрованим результатом дії факторів різної 

природи, які в координатах «здоров’я – результат праці» розміщенні за законом спадаючої 

послідовності сили впливу (рис.1). 

Втрати здоров’я, втомлюваність, стресові стани формують відношення працівника до 

своєї роботи, до результатів, до ситуації в колективі і регіоні. В Україні на даний час 

недостатньо розроблена теорія і практика ведення регіональної політики. В ній недостатньо 

використовується облік медико-демографічних проблем і стану регіону в їх зв’язку з 

економікою, не враховуються аналітичні і прогнозні  оцінки збитку від низької якості здоров’я 

і захворювання населення, не визначаються розрахункові показники витрат на покращення 

здоров’я.  

Однією з причин цього неврахування слід вважати брак в регіонах аналітичної і 

нормативної інформації щодо факторів впливу: на захворюваність; на працездатність; на 

ефект від оздоровлення. 
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Рис. 1. Фактори працездатності людини і корисного вкладу в економіку 

 

В регіоні має бути організована наукова та підготовча робота до розбудови нової 

інформаційної системи для обслуговування охорони здоров’я і для оцінки її вкладу в 

економіку регіону, в здоров’я та добробут населення. В цій інформаційній системі виділимо 

блоки: стан (потенціал), проблеми (їх характер і гострота), фактори впливу, ресурси, 

структурна перебудова (кластерні форми), управління процесом розвитку оздоровчих 

закладів. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДОЛОГІЇ KANBAN ЯК ГНУЧКОГО 

ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЕКТАМИ 

 
Для того, щоб компанії могли бути конкурентоспроможними на ринку, їм потрібно 

регулярно удосконалювати свої організаціїні практики та методики всередині підприємства. 

Адже по своїй суті, ІТ-проекти вимагають використання комплексу гнучких, компетентних та 

швидких методів, а також інструментів управління [1]. Управлінці компаній усвідомлюють, 

що наявна потреба у тому, щоб зменшити термін реалізації проектів, удосконалити їх якість, 

скоротити ціну виробництва та оптимізувати ресурси, які використовуються. Це потрібно для 

того, щоб, перш за все, зберегти свою конкурентоспроможність у сфері IT послуг. Саме тому, 

з'являється потреба у використанні сучасних методологій управління ІТ проектами.  

Близько 30 років тому, підприємства усвідомили, що ті процеси та практики, які вони 

використовують для розробки різних платформ, стали погано працювати. Темпи, за яких 

реалізуються проекти, стали значно повільнішими, а результат, який компанія отримувала в 

кінці зовсім не відповідав очікуванням клієнта. Це відбулося тому, що вони використовувати 
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так звані «традиційні» методи управління проектами, в яких вимоги виставляються з самого 

початку, і не можуть бути скасованими або зміненими впродовж проекту. А отже, на сьогодні, 

основним показником успішності проекту є його гнучкість. 

Загалом, існує дуже велика кількість методологій гнучкого управління проектами, які 

можуть бути використані для реалізації цілей проекту. Прикладом такої методології є Kanban, 

основною ціллю якої є наочна візуалізація усіх процесів роботи, щоб кожен учасник процесу 

конкретно розумів, на якому з етапів перебувають конкретні завдання. Також, кожен член 

команди може самостійно обирати собі задачу, та витягувати її з дошки. До того ж, Kanban 

передбачає використовує принципу “точно в час”, який передбачає швидке пересування задач 

зі статусу “В процесі” до “Готово”. Ця методологія може бути найкращим вибором для 

компаній, на проекти яких регулярно надходять різні запити, з різними можливостями та 

масштабом роботи, тому що Kanban цілком пристосовується до різноманітних змін. Більше 

того, ця методологія може підійти проектам, у яких немає чітких специфікацій, а завдання 

утворюються в процесі створення продукту [2]. 

Найголовнішою перевагою методології Kanban є гнучкість. Тому що команда, яка 

працює над продуктом, завжди зосереджена на реалізації однієї конкретної задачі, незважаючи 

на те, що їх кількість може бути дуже великою. При цьому методологія надає змогу змінити 

пріоритетність задач або взагалі їх видалити, прямо під час виконання основної роботи. Але 

моментально виникає і недолік - можливість втрати задач з високою пріоритетністю, тому що 

працівники обирають собі роботу самостійно, і обирати вони можуть роботу з низьким 

пріоритетом. Ще однією перевагою є покращення ефективності праці, через те, що метод 

Kanban зводить до мінімума затримки по роботі, негайно знаходить слабкі місця, і звичайно, 

зменшує час на дзвінки та обговорення, оскільки вся команда має постійний потік завдань. 

Незважаючи на це, взаємодія в команді значно покращується, тому що всі робітники чітко 

розуміють як просувається проект. 

Однак є і низка значних недоліків методології Kanban. По перше – ця методологія є 

абсолютно не сумісною з довготривалим плануванням, вона призначена лише на досягнення 

короткострокових цілей. Також метод не рекомендується використовувати у великих 

командах (більше 10 людей), тому що якщо у проекті задіяна велика кількість людей, то 

контролювати процес стає неможливим. Наступним недоліком є відсутність часових 

обмежень, так як на завдання дається стільки часу, скільки потрібно, а це, в свою чергу, може 

призвести до проблем з дедлайном проекту. Останнім недоліком є те, що ця методологія 

вимагає постійної наявності задач. Тому, якщо проект має періоди, коли роботи не має, то 

впровадити дану методологію буде дуже важко. 

Визначаємо, що в умовах діджиталізації методологія KANBAN цінна не лише для ІТ-

компаній, хоча і визначаємо її перевагу для кластера з найбільшою доданою вартістю. Більше 

того, для сфери державного управління, яка все більше працює з проєктами, а ще більше 

працюватиме з умовах післявоєнної відбудови України, методологія може дати необхідний 

KPI. Найкращий приклад – Міністерство цифрової трансформації України, що створило 

необхідні стейкхолдерам продукти, вивівши країну до когорти лідерів e-government. 

Отже, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що Kanban має досить багато 

плюсів та мінусів, його використання у деяких проектах може дозволити здобути більш 

ефективних результатів та створити більш високоякісний продукт в кінці. 

 
1. Кадикова, И.Н. Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами [Текст] 

/ І.М. Кадикова, С.А. Ларіна, В.В. Хвостіченко, І.В.Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 

22 – 31. 

2. У чому різниця між Scrum і Kanban. 2018 URL: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/scrum-vs-kanban/  
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МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

На основі розуміння зміст системи управління персоналом можна висунути таку гіпотезу 

для продовження даного дослідження: на основі методів та принципів, а також узагальнення 

зарубіжного досліду можливо розробити методичний підхід до експертної оцінки 

ефективності системи управління персоналом на підприємстві, провести його апробацію та 

розробити заходи для покращення ситуації. 

В той же час варто відмітити, що розглядаючи управління персоналом як цілісну 

систему, її варто визначати  як діяльність тобто процес забезпечення організації необхідною 

кількістю працівників тієї чи іншої компетенції, їх мотивації та ефективного використання в 

економічному та соціальному  середовищах. Нині саме управління персоналом виходить з 

різноманітності типів поведінки індивіду та його ціннісних орієнтацій, для досягнення цілей 

організації.  

Таким чином системний підхід сприяє адаптації управління персоналом до змін 

зовнішнього середовища. Варто зазначити, що сама система управління персоналом є 

найперше реалізатором функцій управління персоналом та складається з  сукупності 

пов’язаних, погоджених методів та засобів управління персоналом підприємства, які 

спрямовані для упорядкування, організації та спрямування діяльність персоналу для 

досягнення поставленої мети підприємства.  

Система управління персоналом включає в себе формування цілей, функцій, 

організаційної структури управління персоналом як вертикальних так і горизонтальних 

взаємозв’язків між керівниками та спеціалістами у процесі саме обґрунтування, розробки, 

прийняття та  реалізації напрацьованих рішень. Адже головною метою системи управління 

персоналом є найперше це кадрове забезпечення підприємства та ефективне їх використання 

з у виробничих процесах. В таблиці 1. наведені основні методи системи управління. 

 

Таблиця 1. Методи побудови системи управління персоналом підприємства 
Метод Їх складові 

Обстеження (самообстеження, інтерв’ювання, активне спостереження робочого дня, миттєві 

спостереження, анкетування, вивчення документів, функціонально-вартісний аналіз); 

Аналіз (системний та економічний аналіз, декомпозиція, послідовна підстановка, порівняння, 

динамічний, структуризації цілей, експертний, нормативний, параметричний, 

моделювання, функціонально-вартісний аналіз, головних компонент, балансовий, 

кореляційний і регресійний аналіз, дослідний, матричний); 

Формування (системний підхід, аналогій, експертно-аналітичний, параметричний, блоковий, 

моделювання, функціонально-вартісний аналіз, структуризації цілей, дослідний, 

творчих нарад, колективного блокноту – «банк» ідей, контрольних питань, 

морфологічний аналіз); 

Обґрунтування (аналогій, порівнянь, експертно-аналітичний, моделювання фактичного й бажаного 

становищ досліджуваного об’єкту, розрахунок кількісних та якісних показників оцінки 

економічної ефективності пропонованих варіантів, функціонально-вартісний аналіз); 

Впровадження (вивчення, перепідготовка й підвищення кваліфікації працівників апарату управління, 

матеріальне і моральне стимулювання нововведень; залучення суспільних організацій, 

функціонально-вартісний аналіз) 

Примітка. Згруповано автором за джерелом [1]. 

 

Даючи характеристику системі управління варто врахувати ряд принципів, які 

дозволяють досить глибоко дослідити дане поняття. 
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Таким чином принципи функціонування системи управління персоналом варто 

зауважити, що вони можуть поділятися на дві групи. Перші розглядаються через призму низки 

вимог до побудови системи управління персоналом, на інші визначають саме напрями 

розвитку системи управління персоналом на підприємстві. 

Розглядаючи принцип відповідності функцій управління персоналом цілям виробництва 

можна констатувати, що саме функції управління персоналом формуються та змінюються 

відповідно до потреб та цілей підприємства. 

Саме принцип оптимального співвідношення управлінських орієнтацій постійно диктує 

необхідність випередження та орієнтування функцій управління персоналом на постійний 

розвиток виробництва. 

Принцип економічності побудований на ефективному використання всіх економічних 

методів, які дають можливість знизити частку витрат на формування системи управління у 

загальних витратах на одиницю виробленої продукції та сприяють підвищенню ефективності 

виробництва. Вразі впровадження сучасних заходів по удосконаленню системи управління 

буде відбуватися збільшення витрати на управління, то вони мають перекриватись ефектом у 

виробничій системі. 

Вивчаючи принцип прогресивності варто зауважити, що він передбачає відповідність 

системи управління персоналом сучасним закордонним та вітчизняним аналогам. 

Принцип перспективності означає, що саме при формуванні єдиної системи управління 

персоналом необхідно звертати увагу на перспективи розвитку організації. 

В основу принципу оперативності покладено своєчасне прийняття рішень щодо 

вдосконалення системи управління персоналом задля попередження та оперативного 

усунення відхилень. Принцип оптимальності побудований на  виборі найбільш оптимального 

варіанту запропонованих пропозицій по формуванню ефективної системи управління 

персоналом. 

В принципі науковості прослідковується  розробка сучасних заходів по формуванню 

системи управління персоналом як заснована на досягненнях науки у галузі управління та  

враховувала дію низки законів суспільного виробництва в умовах ринкового середовища. 

Принцип узгодженості враховує  взаємодію між ланками ієрархічної вертикалі, та ланками 

системи управління персоналом по горизонталі яка побудована з врахуванням цілей 

підприємства. 

Саме принцип стійкості вимагає формування стійкого функціонування самої системи 

управління персоналом з врахуванням «регуляторів», які при відхиленні від заданої цілі 

будуть спонукати працівників до регулювання системи управління персоналом на всіх рівнях. 

Натомість принцип прозорості потребує того щоб система управління персоналом мала 

не лише концептуальну єдність, а сама діяльність всіх підрозділів і керівників здійснювалась 

на однакових засадах, етапах та функціях. 

Принцип комфортності вказує, що сама по собі система управління персоналом має 

забезпечувати найкращі умови для творчої роботи працівників. 

Отже система управління персоналом є сферою організаційного менеджменту яка 

спрямована на максимально ефективне використання працівників всіх рівнів для досягнення 

загальних, конкретних та індивідуальних цілей підприємства. Сутність поняття управління 

персоналом полягає у тому, що персонал розглядаються як конкурентне багатство 

підприємства, яке потрібно розміщувати, розвивати, мотивувати для досягнення високих 

результатів. 

 
1. Манухіна М. Ю., Тацій І. В. Управління персоналом промислового підприємства на засадах компетентнісно-

орієнтованого підходу. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 6. С. 71-75 

 

 

 

 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

363 

Палій А.Р. 

студент магістратури, гр. ЕКм-21 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Шубала І.В. 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В СИСТЕМІ  МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

На сьогодні, вітчизняним підприємствам все складніше конкурувати та закріплюватися 

на вже досягнутих цілей. Чинники, які на це впливають, є політична ситуація та нестабільність 

в економіці. Тому перед організаціями постає завдання застосовувати різноманітні методи та 

способи стабілізації. Мотивація персоналу являється тим чинником, який допоможе 

стабілізувати ситуацію. При правильній використаній моделі збільшиться конкуренція між 

працівниками та їхня трудова продуктивність.  

В Україні, поки що, не має цієї досконалої моделі, тому слід дослідити досвід зарубіжних 

країн. Найпоширеніші моделі мотивації персоналу представлено на рисунку 1. 

 

 

Рис. 1. Моделі мотивації персоналу на підприємствах у зарубіжних країнах 

(побудовано автором на основі джерела [1]) 

 

Німецька модель мотивації базується на інтересах людини, яка повністю усвідомлює 

свою роль в організації. При цьому підприємства приділяють значну увагу підготовці, 

стажуванню, навчанню своїх працівників. Особливість даною моделі є те, що в нарадах беруть 

участь як керівники так і наймані працівники, посадові інструкції чітко описують обов’язки та 

права, а також поєднуються різні види оплати праці, окрім цього кожен працівник має 

страхування, харчування та можливість відвідувати різні корпоративні заходи. 

Розглядаючи французьку модель помітні великі вимоги до працівників, що зумовлено 

високою конкуренцією. До особливостей можна віднести інформування працівників про стан 
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підприємства та навчання всіх працівників програми «Психологія спілкування», оцінка 

ефективності праці за шкалою від 0 до 120 балів за різними показниками. 

Стосовно моделі яка встановлена у Великій Британії то там оплата праці повністю 

залежить від прибутку фірми, адже виплати відбувається грошові та акціонерні. Також там 

застосовують систему «Інвестори в людей» що орієнтує працівника досягати бізнес цілей. 

Участь працівників у прибутках компанії пришвидшує якість поставлених цілей. 

Шведська модель мотивації ставить на меті скороти майнову нерівність, за рахунок 

перерозподілу національного доходу. Також в даній моделі присутня сильна соціальна 

політика, яка слідкує за дотриманням чіткої оплати праці, яка прописана в договорі. Дана 

модель слугує мотиватором більше для підприємців і заохочує їх проводити модернізовані дії. 

«Розглядаючи американську систему мотивації помітний акцент на індивідуальні 

досягнення працівника, а також дотримання високого економічного добробуту. Основу цієї 

моделі складає оплата праці, яка складається з погодинної оплати праці, котра нормована 

завданнями, та доповнюється різноманітними формами преміювання. 

На підприємствах існує команда менеджерів, яка слідкує за новітніми технологіями, 

впроваджує їх у фірму та підбирає на перекваліфікацію працівників та ознайомлює їх з новими 

технологіями» [2]. 

Японська модель мотивації персоналу перш за все відповідає японській економіці та 

їхньому стилю життя. Основні особливості системи мотивації наведено на рисунку 2. 

 

Рис. 2. Особливості японської системи мотивації персоналу (побудовано автором на основі 

джерела [3, 4])  

оплата праці визначається врахуванням віку, стажу роботи, освіти та здібностей до 

виконання поставленого завдання;

початкове вивчення сильних і слабких сторін особистості працівника і 

підбір для нього відповідного робочого місця;

висока залежність працівників  від фірми;

система «довічного найму»;

пріоритет колективним формам;

система управління трудовою діяльністю є колективістською, інноваційно-

орієнтованою, соціальноспрямованою, централізованою;

японська філософія менеджменту ґрунтується на традиціях поваги  до старших, 

колективізму, загальної згоди, ввічливості, відданості ідеалам фірми.
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Ознайомившись із моделями мотивації різних країн, можна зробити висновок що, вони 

спрямовані на побудові дружного колективу, який буде високовмотивований, професійний та 

зацікавлений у результаті організації. Україні слід залучити певні думки зарубіжних країн, 

проте не відходити від принципів які були сформовані нами роками. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ  СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах інтеграції економіки України до світового економічного простору важливого 

значення набувають теоретичні дослідження трансформації економіки та визначення 

нагальних проблем в процесі її трансформації. В процесі ринкових перетворень постає 

необхідність створення умов для зростання добробуту та реальних доходів населення, 

економічного зростання; впровадження новітніх технологій, підвищення продуктивності та 

якості праці, раціональне використання ресурсів тощо. 

Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить, що в структурі економіки 

закладений найважливіший резерв економічного зростання. Економічне зростання країн 

Західної Європи та більшості країн Південно-Східної Азії зумовлене глибокими структурними 

трансформаціями, зорієнтованими на забезпечення впровадження науково-технічного 

прогресу, оптимальне використання ресурсного потенціалу, прискорений розвиток на основі 

прогресивних технологій електроніки і машинобудування. Структурна трансформація 

економіки виступає базисом досягнення нової якості економічного зростання на засадах 

інноваційної моделі розвитку, пов’язаної зі стрімким розвитком інформаційно-

комунікативного середовища, наукових знань, запровадженням прогресивних технологій. 

Економічна трансформація – це, перш за все, якісні перетворення економічної системи, 

її вихід за межі стабільного функціонування та перехід у стан нерівноваги, кількісних і якісних 

змін різної інтенсивності та спрямованості. Водночас економічна трансформація є складним, 

різнорівневим та багатоаспектним процесом, який можна структурувати за наступними 

факторами: 

- за глибиною (зміни кількісних параметрів економічної системи в рамках попередньої 

якості чи перехід до нової якості); 

- за інтенсивністю (швидкі, переважно якісні, чи повільні, переважно кількісні, 

перетворення); за характером (еволюційні чи революційні); 

- за спрямованістю (прогресивні, регресивні, циклічні, інверсійні); за охопленням 

елементів системи (часткові або загальносистемні). 

Загалом можна стверджувати, що трансформація – це складний процес перетворення 

економічної системи, який передбачає кількісні та якісні зміни складових системи та сфер 

суспільного життя. У зв’язку з тим, що трансформація є складним, різнорівневим та 
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багатоаспектним процесом, який передбачає перехід від однієї економічної системи до іншої 

і має свої особливості у різних країнах, необхідно розглянути шляхи цього переходу.  

Структуру економіки можна вважати ефективною за умови, що вона забезпечує 

різноманітні виробничі й особистісні потреби в продукції та високі темпи економічного 

зростання. Ефективність структурних зрушень в економіці виражається в їх спроможності 

якомога швидше досягти цілей щодо приведення структури економіки у відповідність до 

структури потреб суспільного розвитку. Оскільки структурні зрушення виступають 

інструментом формування структури економіки, важливим є забезпечення певної 

оптимальності при їх здійсненні, зокрема між темпами економічного зростання, з одного боку, 

і напрямками й пріоритетами соціального розвитку та соціально-економічного прогресу – з 

іншого боку. Таким чином, теоретико-методологічне обґрунтування напрямів структурної 

трансформації національної економіки, яке не лише пояснювало б чинники змін, а й дозволяло 

б здійснювати їх корекцію з позицій ефективності й оптимальності структурних зрушень в 

економіці на основі врахування внутрішніх і зовнішніх детермінант, має бути основою вибору 

стратегій її розвитку, формування економічної та соціальної політики. 

Вдосконалення процесів трансформації відносин власності передбачає такі заходи: 

посилення інвестиційної спрямованості приватизації, залучення стратегічних вітчизняних і 

зарубіжних інвесторів, запроваджувати інвестиційні конкурси з обов’язковою розробкою 

бізнес-планів із метою стимулювання появи власника, який має довготермінові плани щодо 

розвитку приватизованого підприємства; здійснення роздержавлення стратегічно важливих 

об’єктів з урахуванням особливостей конкретних галузей економіки; забезпечення участі 

українських підприємств у продажі акцій на міжнародних ринках; удосконалення 

законодавчої бази у сфері приватизації; посилення контролю за виконанням інвестиційних 

зобов’язань новими власниками приватизованих підприємств; залучення коштів громадян 

шляхом підвищення їхньої зацікавленості у процесах роздержавлення й приватизації з метою 

відродження довіри до держави та фінансових посередників тощо. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

За сучасних умов розвитку будь якого підприємства система управління персоналом 

залежить саме від правильності визначення стратегії та цілей подальшого розвитку. Адже саме 

побудова системи управління є невід’ємним та досить важливим аспектом формування та 

раціонального використання трудових ресурсів.  

В Україні система управління персоналом побудована на основі таких процесів, як 

планування, оцінки, підбору персоналу його навчання та перенавчання. З практичної точки 

зору дана система прийняття управлінських рішень спрямованих на реалізацію поставлених 

цілей, та їх  подальший розвиток. В той же час стратегія управління персоналом розглядається, 

як конкретно побудований план  дій спрямованих на визначення форм та методів щодо 

формування та використання персоналу. Важливо приділяти більше уваги для  побудови 

системи управління персоналом, яка буде включати в себе сучасні підсистеми розвитку 

персоналу з чітко побудованою ієрархією.  

Розглядаючи Німеччину варто зауважити, що  досить  чітким механізм 

підпорядкованості який побудований на основі письмових посадових обов’язків кожної ланки. 

Спостерігається побудована чітка взаємодія між працівниками, яка дає можливість налагодити 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

367 

тісну співпрацю та допомагає проводити безперервні процеси виробничої діяльності. В 

Німеччині досить багато уваги  приділяється саме навчанню персоналу, при цьому на 

постійній основі відбувається зміна в системі оплати  праці та мотивації яка включає в себе  

механізм нарахування доплат за якісно виконану роботи дозволяє покращити фінансове 

становище працівників. Для населення цієї країни досить важливим є саме формування 

високих матеріальних статків а також забезпечення комфортних умов праці. В даній країні 

переважає саме тарифна система оплати праці з врахуванням високих результатів праці. 

В той же час робота HR служб націлена на постійний розвиток персоналу з залученням 

до різноманітних програм. Самі по собі програми навчання персоналу мають не лише 

системний та безперервний характер, що позитивно відображається на адаптації та розвитку 

персоналу до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Тому для ефективно 

діяльності підприємств на постійній основі проводиться моніторинг щодо працівників з тими 

чи іншими професійно-кваліфіккаційними характеристиками. 

Розглядаючи модель управління США можна побачити, що вона включає в себе такі 

основні напрямки як індивідуальність та конкуренція. На підприємствах чи в організаціях 

кожен працівник розуміє, що досягнення максимального доходу можливе лине тоді коли 

якісно будуть виконані поставлені завдання. За таких умов підприємство отримає 

максимальний прибуток, а це дасть можливість мотивувати працівників до покращення 

результатів праці через різноманітні системи заохочень. Таким чином в американській системі 

управління потрібно правильно розставити пріоритети , а також обрати відповідні інструменти 

для досягнення результатів. Сама ж система управляння включає в себе оцінку індивідуальних 

результатів кожного працівника а також визначення подальших напрямків розвитку. 

Прийняття управлінських рішень в компаніях США відбувається конкретними особами, які і 

несуть персональну відповідальність за їх реалізацію. В той же час характерним для компаній 

США є саме скорочення управлінського персоналу, та розширення посадових інструкції 

кожного працівника, а також застосування гнучких систем оплати праці, та можливість 

переміщення працівників з одного робочого місця на інше. 

«Досліджуючи Японську модель управління персоналом варто зауважити, що вона  

ґрунтується на філософії «ми усі одна сім’я». Особливістю цієї моделі є те, що 

прослідковується відсутні привілеїв залежно від рангу того чи іншого працівника (наприклад, 

користування окремими їдальнями). В усіх японських компаніях працівники мають зв’язок з 

керівництвом, що сприяє економічному та моральному ефекту. Варто зауважити, що на даний 

час побудована система довічного найму зберігається тільки у великих корпораціях, оскільки 

все більше стає економічно все більш збитковою» [5]. 

Також відомим є той факт, що сам по собі Китай розвивається досить швидкими темпами 

не лише в сфері обслуговування або виробництва продукції а також у сфері управління 

персоналом. Сам уряд Китаю веде досить цікаву політику, яка включає в себе навчання 

студентів на провідних європейських корпораціях, це дасть можливість  в майбутньому 

залучати їх до роботи на власних підприємствах та збільшити продуктивність праці. Система 

управління персоналом в Китаї ґрунтується на навчанні та професійній спеціалізації 

працівників на всіх рівнях. Варто зазначити, що система навчання в цій країні враховує чотири 

основі напрями такі як: підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги навчальні курси, 

навчання конкретним  нормам поведінки, та навчання самих клієнтів.  

Порівнявши Американську та Японську системи управління персоналом  можна сказати, 

що вони досить сильно відрізняються між собою, саме японська модель є більш інноваційною 

та структуро орієнтованою на потреби компанії, саме в Японії зосереджуються на підготовці 

власного трудового капіталу з врахуванням сучасних систем розвитку та подальшої 

корисності, а за американської моделі управляння відбувається залучення найманих 

працівників через співпрацю з кадровими агенціями, це не досить ефективно оскільки 

неможливо визначити сильні та слабкі сторони претендента. 
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Варто звернути увагу на систему управління персоналом в Фінляндії та Великобританії, 

вони ґрунтуються на визначенні тих працівників які можуть працювати в команді та вміють 

активізувати свій творчий потенціал для досягнення високого кінцевого результату. В той же 

час для кожного працівника пояснюють зміст роботи яку він повинен виконувати, та 

створюються сприятливі умови праці для реалізації свого потенціалу та надається можливість 

для подальшого фізичного та розумового розвитку що дає можливість покращити особисті 

результати. Отже, основними завданнями які вирішує кадрова служба в європейських 

компаніях є насамперед створення сприятливих умов праці, та забезпечення соціального 

захисту з використанням програмного забезпечення тощо.  

Постійно досить велика кількість фірм в Європі проводить ранжування працівників у 

відповідності до окремих критеріїв, де визначають кращого і гіршого працівника. Це в тій чи 

іншій мірі створює тиск на працівників та призводить до значного погіршення соціально-

психологічного клімату в колективі, а це має негативне відображення на подальшій діяльності 

підприємств. 

Провідні підприємства в нашій державі в процес управління персоналом включають не 

лише набір персоналу, а й його оцінювання та навчання, що сприяє раціональному його 

використанню а також стимулює зростання продуктивності праці. Систему управління 

персоналом варто розглядати як генеральний план дій у напрямку формування та 

використання персоналу на підприємстві, де основним завданням є організація роботи 

персоналу з врахуванням наявних в його професійно-кваліфікаційних характеристик, а також 

потенціалу до подальшого розвитку. В той же час саме ціно орієнтований підхід управління 

персоналом націлений саме на оптимізацію кадрової політики а також на формування 

конкурентоспроможності персоналу в довгостроковій перспективі. 

Саме для того, що сформувати ефективну систему управління персоналом варто 

звернути увагу на японську модель управляння, де основна увага повинна приділятися саме 

забезпеченню зростання такого показника як продуктивність праці. Зростання даного 

показника можна досягнути лише за умови коли кожен з працівників відчуватиме власну 

відповідальність за виконану ним роботу, тому для цього в першу чергу найперше переглянути 

саме систему оплати праці, та мотивації працівників, та відношення керівників до своїх 

підлеглих. Якщо орієнтуватися на японську систему управління то варто інформувати 

працівників про плани організації щодо майбутнього розвитку.  

Нажаль сьогодні на більшості підприємствах застосовуються застарілі моделі оплати 

праці які побудовані на  визначених норм виробітку а це не в повній мірі дає можливість 

визначити рівень оплати праці, тому що норми досить часто самі норми можуть бути 

завищеними та не виконуватися це насамперед пов’язано із застарілою технічною базою. Тому 

на наш погляд  доцільним є запровадження саме сучасних систем в оплаті праці, які 

розраховуватимуться на основі індивідуальних показників кожного працівника підприємства 

в цілому чи окремо взятої дільниці.  

Враховуючи вище зазначене, варто зауважити, що основним завданням управління 

персоналом є раціональний розподіл працівників на робочих місцях, які досить ефективно 

будуть виконувати поставлені завдання. За нинішніх умов господарювання досить складно 

підібрати ефективну модель управління персоналом яка відповідатиме  європейському зразку, 

оскільки основною проблемою є саме неефективне використання наявних трудових ресурсів 

та  застаріла матеріально-технічна база і практично відсутність інноваційних механізмів 

управління персоналом. Тому  необхідно значно більше приділяти уваги саме соціально-

психологічному клімату в колективі, це сприятиме покращенню виконанню поставлених 

завдань кожним з працівників. 

 
1. Григор’єва О. В., Неділько Н. В. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом підприємства. 

Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30(1). С. 74-77. 
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КРAУДФAНДИНГ ТA КРAУДСOРСИНГ ЯК EЛEМEНТИ IННOВAЦIЙНOЇ 

ДIЯЛЬНOСТI 

 

В oстaннi кiлькa рoкiв всe бiльшoгo пoширeння нaбувaють тaкi пoняття, як крaудсoрсинг 

тa крaудфaндинг. Цi ж тeрмiни зустрiчaємo в прaктичнo-oрiєнтoвaних джeрeлaх тa iнтeрнeт-

рeсурсaх. Прoтe в вiтчизнянoму нaукoвoму дискурсi вoни щe нe стaли oб’єктoм нaлeжнoї 

увaги.  

Крaудфaндинг (спiльнoкoшт, вiд aнгл. crowd funding, crowd – «нaтoвп», funding – 

«фiнaнсувaння») – цe кoлeктивнa спiвпрaця людeй, якi дoбрoвiльнo oб’єднують свoї грoшi aбo 

iншi рeсурси рaзoм, як прaвилo, чeрeз Iнтeрнeт, щoб пiдтримaти зусилля iнших людeй aбo 

oргaнiзaцiй [1].  

Крaудфaндинг зaзвичaй рoзглядaють як oкрeмий випaдoк крaудсoрсингу. Зa усiєю свoєю 

бaгaтoрiчнoю iстoрiєю крaудфaндинг є вiднoснo нoвим мeтoдoм фiнaнсувaння прoeктiв зa 

дoпoмoгoю Iнтeрнeту. Пiсля вдaлих втiлeнь у сфeрi нeкoмeрцiйних культурних i сoцiaльних 

прoeктiв крaудфaндинг нaбирaє свoю силу i у сфeрi фiнaнсувaння стaртaпiв. Сoцiaльнi мeдia 

грaють нe oстaнню рoль у рoзвитку i прoсувaннi крaудфaндингу. Facebook, Вкoнтaктe, Twitter, 

спeцiaлiзoвaнi сaйти є нaйвaжливiшими iнструмeнтaми для oбмiну iнфoрмaцiєю щoдo 

крaудфaндингoвих прoeктiв i сприяють пeрeтвoрeнню сoцiaльнoгo кaпiтaлу в кaпiтaл 

фiнaнсoвий. Сoцiaльнi мeрeжi дoзвoляють ствoрювaти кoнтeнт, пoширювaти йoгo i, звичaйнo, 

oбгoвoрювaти, минувши тим сaмим лaнцюг звичних пoсeрeдникiв. 

Спeцiaлiзoвaнi iнтeрнeт-пoртaли дoпoмaгaють ствoрювaти мaксимaльнo пoвний oпис 

прoeкту aбo пoтрeби у фiнaнсувaннi. Їх суть в тoму, щo цi сeрвiси для привaтних пoзичaльникiв 

дaють мoжливiсть iнвeстoрoвi свoїми oчимa пoбaчити, куди вiн вклaдaє свoї кoшти. Крiм тoгo, 

цe мoжe бути фiнaнсoвo вигiднo. Пoдiбнa мeрeжa дoзвoляє минути бaнк як дoдaткoву лaнку в 

лaнцюжку пoстaчaнь фiнaнсoвих пoслуг, тим сaмим зaбeзпeчуючи бiльш висoкий дoхiд для 

iнвeстoрa i нижчу крeдитну стaвку для пoзичaльникa.  

Змeншeння рoлi пoсeрeдникiв хaрaктeрнe для крaудфaндингa в цiлoму. Тeпeр мoжнa 

oтримaти фiнaнсувaння бeз учaстi бaнкiв, вeнчурних кaпiтaлiстiв aбo бiржi. Прoцeс стaв 

нaбaгaтo прoстiший, прoзoрiший i дeмoкрaтичнiший. Слiд скaзaти, щo трaдицiйнi пoсeрeдники 

вiднoсяться дo крaудфaндингу з дeякoю oбeрeжнiстю тoму щo бaчaть в ньoму пoтeнцiйну 

зaгрoзу. Прoтe i для них крaудфaндинг у свoєму рoдi кoрисний iнструмeнт. Aджe з йoгo 

дoпoмoгoю вoни мoжуть вiдстeжувaти iннoвaцiйнi iдeї i викoристaти «мудрiсть нaтoвпу» для 

oцiнки пoтeнцiйнoгo успiху тoгo aбo iншoгo прoeкту з мeтoю ствoрeння йoгo клoну aбo 

iнвeстувaння в ньoгo трaдицiйними спoсoбaми.  

Крaудфaндинг aктивнo рoзвивaється упрoдoвж приблизнo десяти рoкiв. Oдними з 

пeрших грaвцiв нa цьoму пoлi ввaжaються aмeрикaнськi пoртaли LendingСlub.com i 

Prosper.com, якi були ствoрeнi в 2006 i 2007 рр. [2]. Тeмпи зрoстaння ринку крaудфaндингу 

нaспрaвдi врaжaють. Крaудінвeстингoвi плaтфoрми рoзкидaнi пo всьoму свiту i з кoжним днeм 

їх стaє всe бiльшe. 

Пoявa пoдiбних сeрвiсiв в Укрaїнi, як i у всьoму свiтi, нeминучa. Хoчa є i зaкoнoдaвчi 

oбмeжeння. Зoкрeмa, нeoднoзнaчнiсть трaктувaння тeрмiну «фiнaнсoвi пoслуги» в Зaкoнi 

Укрaїни «Прo фiнaнсoвi пoслуги i дeржaвнe рeгулювaння ринкiв фiнaнсoвих пoслуг». Прoтe, 

oкрiм цьoгo, iснує щe i прoблeмa дoвiри дo цьoгo сeгмeнту i фiнaнсoвoї гaлузi в цiлoму [4]. 

Десять рoкiв для нoвoгo сeгмeнту ринку – цe дужe мaлo. Прoйдe щe нeмaлo чaсу, дoки 

спeцiaлiзoвaнi плaтфoрми зaвoюють дoвiру як привaтних iнвeстoрiв, тaк i пoтeнцiйних 

пoзичaльникiв у нaшiй крaїнi.  
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Пoшук свiжих iдeй для вирiшeння рiзних зaвдaнь вiдiгрaє вaжливу рoль як у бiзнeсi, тaк 

i у суспiльствi зaгaлoм. Oдним зi спoсoбiв гeнeрaцiї цих iдeй є крaудсoрсинг. Цeй мeтoд дaє 

змoгу зaлучaти ширoкi вeрстви нaсeлeння з рiзними oсoбистiсними тa прoфeсiйними знaннями 

дo фoрмувaння бaнку iдeй. З рoзвиткoм нoвих тeхнoлoгiй тa Iнтeрнeту цe нaбулo мaсштaбнoгo 

хaрaктeру i зaбeзпeчилo нoвий рiвeнь вирiшeння прoблeм.  

Крaудсoрсинг (aнгл, crowdsourcing; crowd – «нaтoвп», sourcing – «пiдбiр рeсурсiв») – 

тeрмiн, впeршe ввeдeний письмeнникoм Джeфoм Хaуи (Jeff Howe) i рeдaктoрoм журнaлу 

Wired Мaркoм Рoбiнсoнoм (Mark Robinson) [3]. 

Крaудсoрсинг зaстoсoвується в рiзних сфeрaх дiяльнoстi – у бiзнeсi, суспiльствi i нaвiть 

пoлiтицi. Крaудсoрсинг тaкoж викoристoвується для oцiнки функцioнaльнoстi aбo для 

тeстувaння прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, iгoр тa вeб-сaйтiв. Тaким чинoм, крaудсoрсинг є oднiєю 

iз пoпулярних стрaтeгiй придбaння цiкaвих i oригiнaльних рiшeнь і фoрмувaння вiднoсин мiж 

oргaнiзaцiями тa їхнiми клiєнтaми. Ця стрaтeгiя кoриснa для мoлoдoї кoмпaнiї, якa мoжe 

дoслiдити прихoвaнi пoмилки дo пoчaтку кoмeрцiйнoгo зaпуску прoдукту aбo пoслуги. 

Iснує бaгaтo зaсoбiв зaстoсувaння крaудсoрсингу, якi мoжнa рoзрiзнити зa тeмaтикoю, 

видaми oтримaних рeзультaтiв, зa кaтeгoрiями зaлучeних людeй. Тaкa клaсифiкaцiя є oдним зi 

стрижнeвих склaдникiв успiшнoгo мaркeтингу як oнлaйн-прoдукту, тaк i тoвaру, пoслуги «в 

рeaльнoстi». Кoмплeкс пeрспeктивних тeхнoлoгiй i пiдвищeння eфeктивнoстi крaудсoрсингу 

чeрeз Iнтeрнeт є oб’єктoм увaги кoмeрцiйнoгo iнтeрeсу IT-прoфeсioнaлiв, кoнсультaнтiв, SEO-

фaхiвцiв, зaйнятих пoшукoвoю oптимiзaцiєю сaйтiв. Викoристaння iндивiдуaльнoгo i 

кoлeктивнoгo спoживчoгo дoсвiду, iнтeлeкту i кoмунiкaцiйнoгo пoтeнцiaлу сприяє 

пiдвищeнню кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoвaру, брeнду. 

Сутнiсним, визнaчaльним принципoм крaудсoрсингу мoжнa ввaжaти принцип, 

вiдпoвiднo дo якoгo нeoплaчувaнi aбo низькooплaчувaнi прoфeсioнaли i любитeлi будуть 

витрaчaти свiй вiльний чaс нa пoшук шляхiв вирiшeння кoмпaнiями прoблeм спoживaчiв. 

Крaудсoрсинг для них – цe i сoцiaльнo oрiєнтoвaнa рoбoтa, i твoрчiсть, i рoзвaгa, i спiлкувaння. 

Дужe вaжливo пaм’ятaти, щo крaудсoрсинг – цe aж нiяк нe вiдпoвiдь нa всi питaння, a 

всьoгo лишe iнструмeнт. Пeрeдусiм нeoбхiднo чiткo сфoрмулювaти зaвдaння i вирiшити, чи є 

крaудсoрсинг нaйкрaщим зaсoбoм їх вирiшeння. Дужe бaгaтo кoмпaнiй нaмaгaлися 

зaстoсувaти цeй пiдхiд, ввaжaючи, щo цe вирiшить всi їхнi прoблeми, i були рoзчaрoвaнi 

рeзультaтaми. 

Oднaк, якщo йoгo зaстoсoвувaти прaвильнo, в пoтрiбнoму мiсцi i в пoтрiбний чaс, вiн 

здaтний знaчнo скoрoтити витрaти (як тимчaсoвi, тaк i мaтeрiaльнi), знизити ризики, i в 

рeзультaтi мoжнa oтримaти якiснe рiшeння. 

Тaким чинoм, нi крaудсoрсинг, нi крaудфaндинг нe є нoвими фeнoмeнaми, прoтe з 

пoявoю iнтeрнeт тeхнoлoгiй тa стaнoвлeнням мeрeжeвoгo суспiльствa вoни нaбувaють нoвoгo 

дихaння.  

Пoявa цих тeрмiнiв вiдoбрaжaє нoвий хaрaктeр кoлeктивних фoрм пoвeдiнки тa сутнoстi 

сoцiaльних змiн. Сaмe iнтeрнeт-тeхнoлoгiї стaли oснoвним iнструмeнтoм крaудсoрсингу тa 

крaудфaндингу.  

Рaзoм iз сoцiaльними i нeкoмeрцiйними зaвдaннями крaудфaндинг мaє пoтeнцiaл стaти 

aльтeрнaтивнoю фoрмoю фiнaнсувaння бiзнeс-прoeктiв нa рaннiй стaдiї. В тoй чaс, кoли 

крaудсoрсинг умiлo кoристується глибиннoю сoцiaльнoю прирoдoю людини. Всупeрeч 

пoхмурoму, пoвнoму бeзвихiднoстi прoрoкувaнню, щo Iнтeрнeт будe пeрeвaжнo iзoлювaти 

людeй oдин вiд oднoгo, крaудсoрсинг викoристoвує тeхнoлoгiю для рoзвитку бeзпрeцeдeнтних 

рiвнiв спiврoбiтництвa й плiдних oбмiнiв мiж людьми з рiзнoмaнiтними бioгрaфiями iз 

всiляких тoчoк зeмнoї кулi. Вiртуaльнi спiвтoвaриствa – oснoвa крaудсoрсинугу, щo зaбeзпeчує 

кoнтeкст i структуру, у якiй здiйснюється «рoбoтa». 
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2. Кузнeцoвa I.С. Iнститут вeнчурних iнвeстицiй: стaн тa пeрспeктиви рoзвитку в Укрaїнi. Нaукa тa iннoвaцiї. 2008. № 

1.  Т. 4. С. 87-95. 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

371 

3. Мaйстрeнкo O.В. Крaудсoрсинг: сутнiсть, види, принципи тa iнструмeнти застосування. Eкoнoмiкa i суспiльствo. 

2017. випуск №9. С. 507–511. 

4. Крaснoмoвeць В.A., Рoй A.I. Сучaсний стaн тa пeрспeктиви рoзвитку крaудфaндингу в Укрaїнi. Сучaснi пiдхoди дo 

упрaвлiння пiдприємствoм. 2016. №1. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72884/68378. 

 

 

Рожій О.В. 

студент магістратури, гр. ЕКм-21 

Науковий керівник: доктор філософі Косінський П.М. 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 
 

ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 

 

Після вивчення змісту ринку праці можна визначити і гіпотези для проведення 

подальшого дослідження у цій сфері: 

- вивчення функцій і принципів регулювання ринку праці дозволить виявити причини 

дисбалансів і диспропорцій на рингу праці окремого регіону; 

- проведення аналізу та оцінки стану ринку праці регіону дозволить виробити  

концептуальні засади його регулювання; 

- проведення аналізу результатів роботи обласного центру зайнятості щодо допомоги 

безробітному населенню дозволить обґрунтувати організаційні засади вдосконалення процесу 

регулювання ринку праці у регіоні. 

Для більш ґрунтовного вивчення ринку праці необхідно насамперед розглянути його 

функції, які більш вдало допоможуть розглянути співвідношення між елементами ринку праці, 

а також стимулювання ефективного функціонування самих ресурсів праці шляхом 

встановлення суспільно-нормальної її вартості і розробки конкретних державних заходів для 

ефективного стимулювання їх використання на макро- та мікрорівнях; в той же час досить 

важливий є розвиток загальноосвітнього та професійного рівня працівників, а також 

узгодження інтересів працівників і роботодавців шляхом укладання та чіткого виконання 

відповідних угод на основі розвитку соціально-трудових відносин, варто також розвивати всі 

можливі види зайнятості населення відповідно до загальнодержавних та регіональних потреб 

в робочій силі. 

В той же час варто зауважити, що існує ряд функцій які ринок праці не може виконувати, 

і тому доцільно запропонувати їх використання для розробки подальшої державної політики, 

а також надати можливість їх реалізування через призму органів управляння. До таких 

функцій можна віднести матеріальну та соціальну підтримку всіх соціально вразливих верств 

населення, організацію професійної підготовки та перепідготовки кадрів, також варто 

звернути увагу на створення сприятливих (пільгових) умов для розвитку соціальної 

інфраструктури, а також дрібного підприємництва, фермерства, це дозволить здійснити ряд  

заходів щодо вирівнювання розвитку окремих регіонів тощо. Основні функції ринку праці 

представлено в таблиці 1. 

Як бачимо неорганізований ринок не в змозі вчасно пристосувати структуру робочої 

сили до досить мінливого попиту на неї, якщо забезпечує це то з великими соціальними 

втратами. Досягнути цього можна за рахунок цілеспрямованого виливу на ринковий механізм 

через сукупність взаємопов’язаних між собою заходів економічного, правового і 

організаційного характеру, це дозволить змінити ситуацію на ринку праці, та забезпечить 

нормальне його функціонування, і дасть можливість зняти або попередити виникнення 

соціальної напруги в суспільстві. 

Ватро зазначити, що щодо структури ринку праці практично не існує єдиного підходу. 

Так, В. Васильченко, П. Василенко до основних елементів, за допомогою яких функціонує 

ринок праці відносять: «товар – він виступає у формі робочої сили; ціна, яка виступає у формі 

заробітної плати; попит, який визначає потребу країни, галузі, регіону, фірми в робочої силі; 
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пропозиція, тобто чисельність і структура наявних трудових ресурсів» [1]. На нашу думку 

позитивним у визначенні є врахування товару в систему елементів ринку праці.  

Ряд авторів  до основних елементів ринку праці відносять також попит та пропозицію 

робочої сили, ціну праці та конкуренцію, проте варто дотримуватись більш розширеного 

підходу і визначення основних елементів ринку праці крім попиту і пропозиції, ціни робочої 

сили та конкуренції можна віднести також кон’юнктуру, вартість робочої сили та її резерв. 

 

Таблиця 1. Функції ринку праці 
Функції Характеристика 

Суспільного поділу 

праці 

«розмежовує роботодавців і найманих працівників за професіями, спеціальностями 

та між галузями й регіонами» 

Інформаційної 

функції 

«дає учасникам процесу купівлі-продажу товару «робоча сила» інформацію щодо 

умов найму, рівня заробітної плати, якості робочої сили». 

Посередницької  «встановлює зв’язок між роботодавцями та найманими працівниками для 

задоволення взаємних інтересів та потреб щодо вигідних умов купівлі-продажу 

товару «робоча сила». 

Ціноутворюючої «встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили, на ринку діє закон 

вартості і відбувається загальне визнання витрат праці на відтворення товару 

«робоча сила» та його суспільної корисності». 

Стимулюючої  «ринок вимагає якісної робочої сили, стимулюючи найманих працівників 

поліпшувати свій рівень професійних знань та вмінь, щоб бути 

конкурентоспроможними на ринку праці». 

Регулюючої «виливає на формування пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, 

сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів та господарств в інші». 

Оздоровчої «ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників 

утримувати свої робочі місця, а отже, і доход в умовах гострої конкуренції, а з 

іншого – матеріально зацікавлює, стимулює їхню ініціативність, компетентність, 

кваліфікованість». 

Соціальної «сприяє підбору складнішої, вище оплачуваної, престижної роботи залежно від 

розвитку особистих здібностей і ділових якостей, професійної майстерності кадрів». 

Функція 

розміщення 

«організація та функціонування ринку праці має слугувати раціональному 

розміщенню робочої сили по окремим підприємствам, галузям та регіонам» 

Розподільча «функція пов’язана з розподілом доходів робітників виходячи із співвідношення 

попиту та пропозиції на ринку праці». 

Алокативна «розміщення робочої сили на принципах найбільш доцільного її використання». 

Координаційна «координація праці з метою досягнення найвищих кінцевих результатів 

(конкуренція за робочі місця, оптимізація використання робочої сили, відповідність 

між наявними робочими місцями і чисельністю зайнятих)». 

Селективна «безпосередній відбір працівників: частина збільшує свою присутність на ринку, 

частина – зменшує, частина залишається незмінною». 

Дистрибутивна «формування ціни праці з позицій її конкретного внеску в кінцеві результати роботи 

підприємства». 

Примітка. Узагальнено автором на основі [2, 3, 4]. 

 

Отже, під попитом на ринку праці варто розуміти платоспроможну потребу суспільства 

в робочій силі. В той же час за своїм економічним змістом попит на працю характеризує обсяг 

і структуру загальної потреби на ту чи іншу робочу силу, яка може бути забезпечена 

реальними робочими місцями, т а фондом оплати праці для задоволення життєвих благ. Також 

попит активно впливає на відтворювальні зв’язки економічно системи, що дозволяє 

формувати певну структуру зайнятості на ринку праці. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність 

людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Ефективність використання 

трудового потенціалу багато в чому залежить від існуючої системи стимулювання праці на 

підприємстві. З метою більш ефективного використання трудового потенціалу підприємства 

доцільно застосовувати зарубіжний досвід. Передусім мова йде про узагальнення й 

запозичення керівниками підприємств та організацій досвіду з приводу стимулювання кадрів, 

формування й застосування системи матеріального заохочення різних категорій працівників 

до трудової діяльності, а також залучення значної частини персоналу до управління 

виробництвом. 

Саме впровадження зарубіжних високоефективних моделей стимулювання трудової 

діяльності дозволить українським підприємствам створити високопродуктивний кадровий 

потенціал, який буде працювати на благо компанії. 

Розглянувши найвідоміші зарубіжні моделі стимулювання, можна побачити як схожі, 

так і відмінні риси. Головне, що їх всіх об’єднує – це їх ефективність, про що можна судити за 

рівнем економічного розвитку країн, де вони запроваджені.  

В узагальненому вигляді, вибравши найсуттєвіші ознаки, зарубіжні моделі 

стимулювання наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Зарубіжний досвід застосування моделей стимулювання 

Приклади 

досвіду 
Особливості 

«Фабрика 

думок» (США та 

інші західні 

країни) [1].  

Некомерційні структури створюються з метою здійснення науково-дослідних розробок у 

галузі нових технологій та інших сфер суспільної діяльності, працюють на замовлення 

великих корпорацій і різноманітних організаційних структур. Законодавчо захищені в 

правах інтелектуальної власності. Джерела фінансування – гранти, благодійні внески, 

інші види добровільної фінансової допомоги. 

Стимулювання 

творчості та 

інноваційної 

праці [2, 3]. 

ІВМ заохочує раціоналізаторські пропозиції, що знаходять застосування (за прийняття 

пропозиції – 25 % загальної суми економії протягом двох років після її впровадження 

отримує автор). Компанія 3М здійснює фінансову підтримку діяльності новаторів за 

двома напрямами: вільне використання до 15 % свого робочого часу та забезпечення 

суттєвої ресурсної підтримки через систему грантів, субсидій. Компанія «Тойота» 

щорічно отримує 2 млн. пропозицій, 85% з яких впроваджуються. «Філіпс» розробляє 55 

патентів у тиждень, «Соні» – 75 одиниць, «Тошиба» – 60 патентів, «Самсунг» патентує 

6000 винаходів на рік, а «Сіменс» – 154 патенти на тиждень. 

Методи 

стимулювання 

інноваційної 

активності [4].  

Матеріальне заохочення праці винахідників і раціоналізаторів здійснюється через 

впровадження аналітичних систем оплати праці: змінна частина зарплати, яка виступає 

винагородою за підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, економію 

сировини, становить третину зарплати ( фірми «Форд», «Дженерал Моторс»). 
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Преміювання 

працівників [5, 

6]. 

Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія – створення спеціальних фондів для 

преміювання за розроблення, освоєння і випуск інноваційної продукції (частка не менше 

чверті у загальному обсязі реалізованої продукції). «Цільове преміювання» -–

нарахування премій за умови виконання визначених договором завдань. Виплата премій 

поетапно: до 50% – на проміжних етапах роботи, а решта – після досягнення поставлених 

цілей. Метод «відкладених премій» – виплата винагороди відповідно до сприйняття 

товару споживачами. Такі премії виплачуються через фіксований термін (один чи два 

роки) після виходу нової продукції на ринок. Преміювання акціями: власники 

корпоративних прав одержують дивіденди; працівники залучаються до участі в 

управлінні компанією. 

Формування 

заробітної плати 

[7]. 

Підвищення зарплати на японських підприємствах залежить від: ставлення робітника до 

праці, його здібностей, кваліфікації, посадового статусу, здатності до співробітництва з 

колегами. Використання мікростимулювання з гарантованою перспективою просування 

по службі та зростанням зарплати – підтримка творчого тонусу своїх інженерних і 

наукових кадрів. 

Примітка. Складено на основі [1–7]. 

 

Аналізуючи таблицю 1, приходимо до висновку, що у країнах з розвинутою ринковою 

економікою докладають великих зусиль у сфері підготовки кадрів. Орієнтація йде на 

формування працівників з підприємницьким, творчим, стратегічним мисленням. 

Досвід зарубіжних компаній щодо системи стимулювання діяльності має стати яскравим 

прикладом для опанування українськими підприємствами сучасних інструментів креативного 

менеджменту та побудови ефективного стимулюючого механізму творчої, інноваційної та 

винахідницької праці.  

Поряд із матеріальними стимулами заохочування робітників, в зарубіжних компаніях 

широко розповсюджені методи соціального спрямування, яким приділяється величезна увага 

у країнах Америки, Японії та Європи (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Соціо-культурні цінності зарубіжних моделей стимулювання 

Країни Специфіка 

США 

Роль держави у реалізації соціальної політики мінімальна. Фінансову основу 

соціальних програм складають приватні заощадження і приватне страхування. 

Орієнтація на досягнення особистого успіху кожного, а також високого рівня 

економічного добробуту. 

Німеччина 

Головною цінністю компанії є людина із власними інтересами, як вільна особистість, 

яка усвідомлює свою відповідальність перед підприємством та суспільством. 

Зростання соціальної спрямованості розвитку ринку, економічної безпеки. 

Японія 

Ключова ідея системи – повага до людей. В Японії і вищі посадові особи, і рядові 

виконавці вважають себе представниками корпорації. Керівники, в тому числі і вищі, 

часто навчаються разом зі службовцями на виробництві. 

Швеція 

Сильна соціальна політика, спрямована на скорочення майнової нерівності за рахунок 

перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених верств 

населення.  

Великобританія 

Соціальна підтримка за рахунок розвинених систем страхування, надання адресної 

соціальної допомоги найбіднішим верствам населення. Держава фінансує лише ті 

послуги, які включені до списку мінімальних гарантій. 

Примітка. Складено автором на основі [8, 9]. 

 

Західні дослідники прийшли до висновку, що злагоджене поєднання зі стимулювання 

праці і соціальних гарантій є однією з найбільш оптимальних моделей, коли-небудь відомих в 

історії економічних теорій. Саме німецька модель забезпечує рівною мірою економічний 

добробут і соціальні гарантії. На жаль, в Україні ці обидві складові потребують значного 

покращення та вдосконалення. 
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Отже, Україні доцільно залучати зарубіжний досвід матеріального стимулювання з 

метою підвищення ефективності виробництва. А для цього на рівноправній основі необхідним 

є підвищення оплати праці з метою забезпечення гідного рівня життя населення та соціального 

захисту громадян, що матиме позитивний вплив на продуктивність суспільної праці.  

У зв’язку з цим, менеджери українських компаній мають враховувати світові тенденції 

при запровадженні власної системи стимулювання, виходячи з передового досвіду зарубіжних 

компаній, за такими напрямками: 

– використання матеріальних і нематеріальних форм стимулювання працівників – оплати 

праці, системи участі у прибутках, колективного преміювання; 

– індивідуалізація заробітної плати; 

– соціальні пільги для співробітників; 

– стимулювання працівників за допомогою застосування вільного графіка роботи, 

гуманізації праці; 

– можливість кар’єрного та професійного зростання. 
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ВИБIР IННOВAЦIЙНИХ СТРAТEГIЙ ТA ВИЗНAЧEННЯ ЇХ РOЛI 

 

Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку ринкoвих вiднoсин в Укрaїнi oдним з нeoбхiдних умoв 

eкoнoмiчнoї успiшнoстi пiдприємствa є нaявнiсть у ньoгo стрaтeгiї рoзвитку. В умoвaх ринку 

рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тa фiнaнсoвoї стiйкoстi пiдприємствa зaлeжить вiд 

iннoвaцiйнoї стрaтeгiї. Iннoвaцiйнa стрaтeгiя є чaстинoю стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa й 

мoжe бути спрямoвaнa нa eфeктивнe викoристaння й збiльшeння пoтeнцiaлу пiдприємствa й 

чaстo рoзглядaється як вiдпoвiднa рeaкцiя нa змiну мaкрoсeрeдoвищa. Вoнa є oдним iз зaсoбiв 

дoсягнeння мiсiї i цiлeй пiдприємствa, якe вiдрiзняється вiд iнших свoєю нoвизнoю для 

пiдприємствa i, мoжливo, для гaлузi, спoживaчiв, ринку. 

Iннoвaцiйнa стрaтeгiя пoвиннa пeрeдбaчaти рiзнoмaнiтний рoзвитoк пoдiй тa aдeквaтнo 

рeaгувaти нa зoвнiшнi тa внутрiшнi зaгрoзи. Тoму, сьoгoднi прoблeмa вибoру oптимaльнoї 

iннoвaцiйнoї стрaтeгiї вeльми aктуaльнa для вiтчизняних пiдприємств, тaк як у зв’язку з 

рoзвиткoм нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу ринкoвa eкoнoмiкa здoбувaє усe бiльш iннoвaцiйний 

хaрaктeр. 

http://www.pu.if.ua/depart/Finances/%20resource/file/Збірник/2011-1/Червінська.pdf
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/%20resource/file/Збірник/2011-1/Червінська.pdf
http://ven.ztu.edu.ua/article/%20viewFile/66486/61899
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1856
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2740/1/41.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1856
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Прoцeс oбґрунтувaння тa вибoру iннoвaцiйнoї стрaтeгiї пiдприємствa бeзпoсeрeдньo 

пoв’язaний з упрaвлiнням змiнaми тa є зaпoрукoю успiху iннoвaцiйнoї дiяльнoстi, a тaкoж 

нaйвaжливiшoю склaдoвoю циклу iннoвaцiйнoгo мeнeджмeнту. Пiдприємствo мoжe 

oпинитися в кризi, якщo нe зумiє пeрeдбaчaти oбстaвини, щo змiнюються i вiдрeaгувaти нa них 

вчaснo. В зв’язку з цим, в oстaннi рoки бiльшiсть пiдприємств прoмислoвo рoзвинeних крaїн 

пoчaли aктивнo впрoвaджувaти iннoвaцiйну мoдeль пiдприємництвa, щo пeрeдбaчaє пoшук 

нoвих шляхiв рoзвитку пiдприємствa. 

При вибoрi iннoвaцiйнoї стрaтeгiї зaзвичaй бeруть дo увaги ринкoву пoзицiю 

пiдприємствa, прoвeдeну їй нaукoвo-тeхнiчну пoлiтику, a тaкoж стaдiю життєвoгo циклу, нa 

якiй знaхoдяться тi чи iншi прoдукти aбo пoслуги, прoпoнoвaнi пiдприємствoм [1]. 

Нa сьoгoднi, iснує вeликa кiлькiсть бaзoвих iннoвaцiйних стрaтeгiй. Вoни рoздiлeнi зa 

видaми нa oснoвi дoсвiду бaгaтьoх пiдприємств. Кoжнe пiдприємствo, щo зaймaється 

iннoвaцiйнoю дiяльнiстю, мoжe вибрaти будь-який вид стрaтeгiї, вихoдячи з влaснoгo нaпряму 

рoзвитку. Прoтe, при вибoрi iннoвaцiйнoї стрaтeгiї нeoбхiднo врaхувaти зaгaльну стрaтeгiю 

пiдприємствa тa її oргaнiзaцiйну структуру упрaвлiння. Зaгaльнi i iннoвaцiйнi цiлi пoвиннi 

гaрмoнiювaти oднi з oдними. 

Вибiр iннoвaцiйнoї стрaтeгiї пiдприємствa суттєвo впливaє нa пoсилeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi йoгo прoдукцiї, тa, нaвпaки, вибiр iннoвaцiйнoї стрaтeгiї у свoю 

чeргу зaлeжить вiд рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi йoгo iннoвaцiйнoї прoдукцiї. 

Aнaлiтичний oгляд нaукoвих дoслiджeнь вiтчизняних тa зaрубiжних aвтoрiв свiдчить прo 

iснувaння ширoкoгo спeктрa рiзнoвидiв стрaтeгiй, якi мaють свoї oзнaки тa хaрaктeристики. 

Вiдпoвiднo дo мoжливoстeй oкрeмoгo пiдприємствa, гaлузeвих oсoбливoстeй, рiвня 

кoнкурeнтнoї бoрoтьби пiдприємствo мoжe oбрaти ту чи iншу iннoвaцiйну стрaтeгiю. В 

eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi видiляють тaкi види iннoвaцiйних стрaтeгiй: нaступaльну, зaхисну тa 

iмiтaцiйну [2; 4]. 

У сaмoму зaгaльнoму виглядi прoцeс фoрмувaння iннoвaцiйнoї стрaтeгiї склaдaється iз 

трьoх eтaпiв [3].  

Нa пeршoму eтaпi визнaчaється зaгaльнa кoнцeпцiя стрaтeгiї i в цих рaмкaх рiзнi 

вaрiaнти. Тoбтo, пeрший eтaп пoлягaє у визнaчeннi тa рoзпoдiлeнi нaпрямкiв тa гaлузeй 

дiяльнoстi, в яких пiдприємствo мaє тi чи iншi мoжливoстi. Для визнaчeння зaгaльнoї кoнцeпцiї 

стрaтeгiчнoгo рoзвитку нeoбхiднo врaхoвувaти вплив як зoвнiшнiх, тaк i внутрiшнiх фaктoрiв, 

щo дoзвoлить пiдприємству зaвжди вчaснo рeaгувaти нa ринкoвi змiни i мoбiльнo 

пeрeбудoвувaти вирoбництвo. Дoбрe oбгрунтoвaнi стрaтeгiчнi нaпрямки пiдприємствa 

нaцiлeнi нa зaбeзпeчeння мoжливoстeй рoсту. Мoжливoстi пiдприємствa тa зaгрoзи 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa є oснoвними фaктoрaми, якi бeзпoсeрeдньo впливaють нa стрaтeгiю. 

Нa другoму eтaпi вiдбувaється визнaчeння пeрспeктив пiдприємствa у кoжнoму з 

нaпрямкiв дiяльнoстi, oцiнкa їх кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, кoрoткoстрoкoвi i дoвгoстрoкoвi 

пeрспeктиви рoсту oбсягiв прoдукцiї. Для визнaчeння пeрспeктив пiдприємствa у тoму чи 

iншoму нaпрямку дiяльнoстi зaстoсoвуються рiзнoмaнiтнi мaтрицi, пoбудoвaнi з врaхувaнням 

пaрaмeтрiв пiдприємствa i йoгo мiсця в зoвнiшньoму сeрeдoвищi: мaтриця Бoстoнськoї 

кoнсультaтивнoї групи, мaтриця Джeнeрaл Eлeктрик, мaтриця життєвoгo циклу прoдукцiї. 

Зaстoсувaння цих мaтриць мaє свoї пeрeвaги i нeдoлiки. Прoпoнується при плaнувaннi 

iннoвaцiйнoї стрaтeгiї викoристoвувaти усi три мaтрицi, oскiльки цe дoзвoлить всeбiчнo 

рoзглянути i oцiнити мoжливoстi рoзвитку пiдприємствa у пeрспeктивi. 

Нa трeтьoму eтaпi вiдбувaється вибiр iннoвaцiйнoї стрaтeгiї пiдприємствa для всiх 

нaпрямкiв дiяльнoстi, фoрмувaння пoртфeлю прoeктiв нaукoвo-тeхнiчних зaхoдiв. Стрaтeгiчнe 

плaнувaння є дeщo нoвим iнструмeнтoм упрaвлiння вирoбництвoм. Пiдприємствa, хoчa i 

викoристoвують стихiйнo ту чи iншу стрaтeгiю рoзвитку, всe ж нe мaють чiткo сфoрмoвaнoї 

мeтoдики тa пoтрiбнoгo дoсвiду. Нa цьoму eтaпi в прoцeсi oстaтoчнoгo фoрмувaння 

стрaтeгiчних нaпрямкiв i пoртфeлю прoeктiв, дoцiльнo викoристoвувaти eфeктивнi eвристичнi 

мeтoди, тaкi як мeтoд «мoзгoвoї aтaки», мeтoд мoрфoлoгiчнoгo aнaлiзу, мeтoд «кaртoтeки iдeй» 
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тa iн. Нaзвaнi мeтoди грунтуються нa викoристaннi прoфeсiйнoгo дoсвiду тa iнтуїцiї 

спeцiaлiстiв, їх викoристaння призвoдить дo нeстaндaртнoгo вирiшeння iснуючих           

нaукoвo-тeхнiчних прoблeм. 

Тaким чинoм, при визнaчeннi нaйпривaбливiшoї iннoвaцiйнoї стрaтeгiї пiдприємствa 

дoтримуються пeвних критeрiїв, сeрeд яких нaйвaжливiшими є [2]: вiдпoвiднiсть мoжливoстям 

i зaгрoзaм зoвнiшньoгo сeрeдoвищa; вiдпoвiднiсть цiлям пiдприємствa i сумiснiсть з її мiсiєю; 

дoсягнeння кoнкурeнтних пeрeвaг зa рaхунoк викoристaння сильних стoрiн пiдприємствa i 

сильних стoрiн (пeрeвaг) кoнкурeнтiв; нaявнiсть нeoбхiдних рeсурсiв, нaукoвoгo, тeхнiчнoгo, 

вирoбничoгo, кaдрoвoгo пoтeнцiaлiв; дoсягнeння бaлaнсу мiж усiмa структурними 

пiдрoздiлaми пiдприємствa; викoристaння eфeкту синeргiзму iннoвaцiйнoї дiяльнoстi як 

єдинoї систeми. 

Oтжe, oбґрунтoвуючи вибiр iннoвaцiйнoї стрaтeгiї, вaжливo врaхoвувaти її вiдпoвiднiсть 

бaзoвiй стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa, прийнятнiй її зa рiвнeм ризику, a тaкoж пeрeдбaчaти 

гoтoвнiсть ринку дo сприйняття нoвинки. Вдoскoнaлeння вибoру iннoвaцiйнoї стрaтeгiї 

нaдaсть мoжливiсть прoмислoвим пiдприємствaм aдeквaтнo oцiнювaти iннoвaцiйнi прoeкти i 

смiливiшe впрoвaджувaти їх, щo, в цiлoму, сприятимe oптимiзaцiї iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в 

прoмислoвoстi тa пoлiпшeнню eкoнoмiчнoї ситуaцiї в крaїнi. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання розвиток трудового потенціалу є проблемою, 

вирішення якої визначає результати діяльності підприємства та можливості соціально-

економічного зростання національної економіки загалом.  

Формування трудового потенціалу і перспективи його розвитку є визначальними для 

майбутнього України та для створення умов переходу до інноваційної моделі розвитку. В той 

же час, рівень і якість трудового потенціалу виступають фундаментом життєзабезпеченості та 

стабільності у суспільстві, відіграють провідну роль у забезпеченні конкурентоспроможності 

економіки України [1]. 

Проблемам розвитку трудового потенціалу присвячено дуже багато досліджень. Різні 

аспекти цієї проблеми знайшли відображення в наукових роботах провідних вчених: 

С.Бандура, Н.Горєлова, Ю.Краснова,  О.Кучінської, О.Макарової, І.Маслової, В. Петюха, 

М.Романюка, В.Стешенко, О.Сологуб, К.Якуби та інших. Концепція використання трудового 

потенціалу України певною мірою відображена у законодавчих актах України. 

Термін «потенціал» означає приховані можливості особистостей, які можуть бути 

перетворені на дії та використовуватися для вирішення різних питань. Може 
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використовуватися як комплекс необхідних функціонування системи ресурсів. До людських 

ресурсів належать працівники з професійними навичками та знаннями, є джерелами ресурсів 

праці або трудового потенціалу [2, с.65]. 

Поняття «трудовий потенціал» ширше поняття «трудові ресурси». В свій склад вони 

включають тільки працездатних людей по певних формальних ознаках. Проте «трудовий 

потенціал» охоплює і тих, хто ще тільки готується до ефективної трудової діяльності (діти), і 

тих, хто вже вийшов з сфери зайнятості (пенсіонери). Тому трудові ресурси є частиною 

трудового потенціалу, носіями якої є люди, трудовий потенціал яких має такий рівень, що 

дозволяє самостійно забезпечувати себе прибутком у сфері зайнятості. Всі ж інші категорії 

населення також мають певний рівень трудового потенціалу, але нижчий від мінімального 

рівня. 

Основними компонентами трудового потенціалу працівника є [3, c.61-62]: 

- психофізіологічна складова: стан здоров'я, працездатність, витривалість, здібності та 

схильності людини, тип нервової системи та ін; 

- соціально-демографічна складова: вік, стать, сімейний стан та ін; 

- кваліфікаційна складова: рівень освіти, обсяг спеціальних знань, трудових навичок, 

здатність до інновацій, інтелект, творчі здібності, професіоналізм; 

- особистісна складова: ставлення до праці, дисциплінованість, активність, ціннісні 

орієнтації, мотивованість, моральність та ін. 

Трудовий потенціал працівника перестав бути величиною постійної, може змінюватися 

як у бік збільшення, і зменшення. Творчі здібності працівника, що накопичуються в процесі 

трудової діяльності, підвищуються в міру засвоєння нових знань і навичок, зміцнення 

здоров'я, поліпшення умов праці. Але вони можуть знижуватись при посиленні режиму 

роботи, погіршенні здоров'я тощо. 

Оцінка трудового потенціалу України на сучасному етапі є неоднозначною. З одного 

боку, відбувається поліпшення певних якісних характеристик: збільшується частка населення 

з вищою освітою, зростає комп'ютерна грамотність, формується вміння працювати в 

ринковому середовищі і підвищується підприємницька активність. 

З іншого боку, в Україні відбуваються процеси, що призводять до руйнування трудового 

потенціалу – не зростають темпи відтворення населення, внаслідок чого його структура 

набуває більш вираженого депопуляційного характеру: погіршуються показники здоров'я 

людей усіх вікових груп, посилюється інтенсивність трудової міграції, зростають показники 

старіння і тому подібне. 

Наразі існують такі причини, які перешкоджають якісному формуванню трудового 

потенціалу та спонукають до вжиття ефективних заходів щодо покращення ситуації: 

- відсутність ефективної системи моніторингу потреб суспільства та держави у 

спеціалістах з відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, недосконалість 

механізму формування державного замовлення на підготовку спеціалістів; 

- відсутність збалансованої системи управління професійною орієнтацією молоді, 

об'єктивних засад її відбору та навчання, повільні темпи впровадження сучасних технологій 

професійного розвитку; 

- недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових досліджень при 

формуванні та реалізації державної кадрової політики [4]. 

Для соціального захисту населення в Україні використовуються як успадковані від 

командної системи методи, так і народжені в нових умовах. Наприклад, ті, хто працює у 

несприятливих умовах, мають різноманітні пільги: додаткові відпустки, скорочений робочий 

день, доплати та інші можливості. Виплати на стипендії та пенсії також входять у систему 

заходів щодо соціального захисту населення. За соціальний захист населення повинні 

виступати профспілки, які, щоправда, ще не мають належного досвіду в цій справі. До того ж 

профспілкові організації України розкололися на ряд течій, що також перешкоджає 

соціальнозахисній діяльності. Цей розкол виражається в різних формах, у тому числі й в 
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організації страйків та протестів. Але поки що не можна вказати ні на одну конструктивну 

акцію профспілок України, спрямовану, наприклад, на зниження цін, інфляції, припинення 

зростання безробіття і т.п. Причиною цього є те, що профспілкові організації перебувають на 

стадії становлення, організаційного утвердження і економічного навчання. Те ж можна 

сказати про соціально-економічні програми політичних партій України, де переважають 

політичні вимоги, що є значною мірою даниною вчорашньому дню. Нині настала пора 

зосередитись на вузлових економічних проблемах, не дати можливості спекулювати на них 

демагогічним силам. Деякі економісти вважають, що для усунення кризового становища в 

соціальній сфері, зокрема підтримання найуразливіших верств населення, потрібно:  

– застосувати різні форми компенсації підвищення цін і обмеженої індексації;  

– впровадити допомогу сім’ям із низькими доходами;  

– перебудувати систему надання допомоги безробітним з метою забезпечення її суворої 

цільової адресності;  

– застосувати політику лібералізації заробітної плати при обмеженні, в разі необхідності, 

її надмірного зростання;  

– встановити граничні рівні бюджетних витрат на дотації цін на товари і послуги, які ще 

перебувають під адміністративним контролем;  

– реформувати систему соціального страхування, поступово скасувати субсидування 

фондів соціального забезпечення, перевести їх на комерційні засади;  

– фінансувати народну освіту, культуру, заклади охорони здоров’я і фізичної культури 

за рахунок бюджету [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Основою економіки будь якої країни зі змішаною та ринковою економікою є малі 

підприємства, що формують мобільний масив виробничого потенціалу. Загалом в розвинених 

країнах частка малих підприємств перевищує 60%. Для України на сьогодні важливо 

створення теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного розвитку сектору малого 

підприємництва. Управління підприємством, в тому числі малим,  є важливим елементом 

відновлення економічного розвитку України. Загалом управління малими підприємствами в 

сучасних умовах є важливим питанням з теоретичної точки зору на мікро- та  макрорівнях. 

Сучасна система управління малим підприємством має бути простою та гнучкою. Її 

головним критерієм є забезпечення ефективності та конкурентоспроможності роботи 

підприємства. Це особливо важливо для малого бізнесу, де без дотримання цих умов важко 

розраховувати на успіх. 
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Проблемами розвитку малого бізнесу займались видатні зарубіжні й вітчизняні 

економісти. Перш за все слід відзначити таких класиків, як Р. Кантільйон, А. Сміт, Ж-Б. Сей, 

Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Кейнс. Серед більш пізніх дослідників варто назвати 

таких, як П. Друкер, А. Каминка, М. Пітерс, Ф. Хайек, Р. Хизрич, Й. Шумпетер [1]. Відмічаючи 

вагомість напрацювань, актуальності набули емпіричні дослідження управління малими 

підприємствами в умовах українських реалій. 

Ключовим аспектом організації управління створення структури підприємства. Під 

структурою розуміється упорядкована сукупність взаємозалежних елементів, що є між собою 

у стійких відносинах, що забезпечують їх функціонування та розвиток як єдиного цілого. 

Елементами структури підприємства є окремі працівники, служби та інші ланки апарату 

управління. У рамках структури підприємства протікає управлінський процес (рух інформації 

та прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені завдання та функції 

управління, а отже, права та відповідальність за їх виконання. 

Організаційна структура підприємства є засіб для досягнення поставлених цілей та 

завдань. Робота над структурою має починатися з визначення цілей та стратегії. Структура 

організації слід за стратегією, визначається нею, т. е. структура змінюється, коли змінюється 

стратегія. Перш ніж визначати структуру, необхідно проаналізувати всі види діяльності, 

необхідні для функціонування підприємства, виділити ключові з них, від яких, насамперед, 

залежить успіх справи, а потім розподілити їх по блоках [2]. 

Сутність малого бізнесу можна визначити в такий спосіб: він є провідним сектором 

ринкової економіки, складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи 

економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну 

перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового виробництва; забезпечує 

насиченість ринку споживчими товарами й послугами повсякденного попиту; сприяє 

реалізації інновацій, створенню додаткових робочих місць; має високу мобільність, 

раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців власників і 

сприяє розвитку конкуренції [3]. 

Підприємництво в масштабі малого підприємства має низку якісних особливостей. 

Насамперед варто відзначити єдність права власності та безпосереднього управління 

підприємством. 

Друга характеристика – так звана доступність для огляду підприємства: обмеженість 

його масштабів викликає особливий, особистісний характер відносин між господарем і 

працівником, що дозволяє домагатися дійсної мотивації роботи персоналу і вищого ступеня 

його задоволеності працею. 

Третя – відносно невеликі ринки ресурсів та збуту, які дозволяють фірмі надавати 

скільки-небудь серйозний впливом геть ціни і загальний галузевий обсяг реалізації товару. 

Четверта – персоніфікований характер відносин між підприємцем та клієнтами, оскільки, 

як зазначалося, мале підприємство розраховано обслуговування порівняно вузького кола 

споживачів. 

П'яте – ключова роль керівника в житті підприємства: він повністю відповідальний за 

результати господарювання не лише через майновий ринок, а й через свою безпосередню 

включеність у виробничий процес і все пов'язане з його організацією. 

Шоста, специфічна риса – сімейне ведення справи: воно успадковується родичами 

господаря, чим диктується пряме залучення останніх на всю діяльність підприємства. 

Зрештою, сьома особливість пов'язана з характером фінансування. Якщо “гіганти” 

черпають необхідні ресурси головним чином через фондові біржі, то малі підприємства 

покладаються на порівняно невеликі кредити банків, власні кошти та “неформальний” ринок 

капіталів (гроші друзів, родичів тощо). 

Серед функцій малого підприємства, передусім, важливо відзначити економічні функції, 

зумовлені його роллю як, по-перше, роботодавця; по-друге – виробника продукції та послуг, 
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по-третє – каталізатора науково-технічного прогресу, по-четверте – платника податків, по-

п'яте – агента ринкових відносин. 

Так само значимі функції соціальні. По-перше, через малі форми підприємницької 

діяльності багато людей розкривають та реалізують свій творчий потенціал. По-друге, в 

основному тут використовується праця соціально вразливих груп населення, які не можуть 

знайти застосування на великих підприємствах. По-третє, малі підприємства є головним 

продуцентом місць виробничого навчання, своєрідним полігоном для обкатки молодих кадрів. 

По-четверте, невеликі підприємства, насамперед у сфері обслуговування, задовольняють 

потреби людей у спілкуванні (але вони позбавлені, наприклад, у супермаркетах). 

Низька середня тривалість життя малих підприємств може бути обумовлена не лише 

високими ризиками. В деяких видах бізнесу (наприклад, у ресторанному) термін життя 

підприємства може бути пов'язаний не тільки з низькою стійкістю бізнесу чи високою 

конкурентним середовищем, але й логікою розвитку такого бізнесу, передбачає періодичну 

зміну його концепції чи ліквідацію бізнесу. Нерідко на термін життя підприємства надають і 

неекономічні мотиви підприємця, що особливо характерно для мікропідприємств, які у разі 

настання певних особистих обставин підприємця, буває простіше ліквідувати, чим продати як 

бізнес, що діє.  

Низька продуктова та географічна диверсифікація негативно впливає на стійкість таких 

компаній до коливань ринку та кризових явищ. Це часто є причиною недовгою живучості 

малих підприємств. Низька галузева диверсифікація, характерна для підприємств, згідно з 

теорією ринку капіталів, збільшує ризики інвесторів, тобто власників малих підприємств. Але 

з іншого боку вузька спеціалізація забезпечує більш уважний підхід до клієнта і сприяє 

кращому розумінню та задоволенню споживчого попиту.  

Малі підприємства, як правило, не є лідерами ринку та не здатні тому витягувати все 

вигоди від домінування. Слабкі риночні позиції ставлять такі компанії у невигідне 

становище щодо конкурентів.  

Характерною рисою малих компаній є також невисока клієнтська диверсифікація. 

Залежність від небагатьох основних постачальників чи покупців робить дані підприємства 

дуже вразливими від їх намірів щодо подальшої співпраці, а також залежними від стану 

справ партнерів щодо бізнесу. 

Малі підприємства гнучкіше реагують на зміну переваг кон'юнктури і можуть у 

найкоротші терміни перебудувати виробництво та адаптувати його під сучасні потреби.  

Найчастіше малі підприємства швидше створюють інноваційний продукт, аніж велике 

виробництво.  У зв'язку з цим фактором у багатьох країнах відбувається активне фінансування 

малого бізнесу.   

Ще однією важливою особливістю є економічність малого підприємства.  На створення 

та функціонування малого бізнесу потрібно значно менше витрат.  Оборотність такої 

організації досить висока, а заробітна оплата працівників нижча.  Істотною особливістю 

малого підприємства є спрощений бухгалтерський облік.  Все це дозволяє успішно 

функціонувати та підтримувати конкурентоспроможність з великим бізнесом 

На сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні малий бізнес не виконує ролі 

локомотива в економічному розвитку. В умовах нестабільності і кризових явищ 

актуалізувалися питання рентабельності малих підприємств. Через відсутність додаткових 

фінансових ресурсів і доступу до нових ринків сировини і матеріалів, вони не можуть відчутно 

покращити якість продукції, натомість намагаються знизити ціну або поліпшити до- і 

післяпродажний сервіс. Закономірно, що при цьому зменшується прибуток і знижується 

рентабельність і про прагнення розвитку та переходу до розряду середнього (для малих 

підприємств), або великого (для середніх підприємств) можна не сподіватися [4]. 

Доцільно дійти висновку, що особливостями малих підприємств з позицій організації 

управління є:  
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- поєднання функцій власника та менеджера.  Найчастіше підприємець директор малого 

підприємства є його власником (одноосібним чи співвласником);                                                                                            

 - кадрові проблеми малих підприємств, пов'язані як із невеликою чисельністю, і з рівнем 

кваліфікації персоналу.  Відсутність перспектив службового зростання в малому підприємстві 

призводить до високої плинності кадрів, до того, що малі підприємства стають, за словами 

директора одного з малих високотехнологічних підприємств, кузнею кадрів для інших;      

- переважання інтуїтивної, неформальної стратегії малого підприємства, сформованою 

на основі бачення керівників (власників);   

- обмеженість фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на розвиток системи 

управління, і як наслідок цього відсутність у явному вигляді важливих функціональних служб, 

таких як маркетинг, управління персоналом, планово-аналітична діяльність.  При цьому малі 

підприємства з тієї ж причини.  не мають можливості залучати консультантів, користуватися 

послугами спеціалізованих фірм (рекламних, аудиторських, юридичних, дослідницьких 

тощо); 

 - перевантаження керівництва та менеджерів малого підприємства, які змушені 

поєднувати безліч функцій та заміщати відсутні функціональні служби;   

- слабка структуризація та регламентація інформаційних потоків, у тому числі 

документообігу. 
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ФАКТОРИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В СЬОГОДЕННИХ 

РЕАЛІЯХ 

 

Важливою частиною розвитку реального сектору економіки є ринок праці. На його 

специфічність і формування значний вплив здійснили соціально-економічні та історичні 

умови, які формувалися в країні протягом тривалого періоду. Ринок праці є одним із головних 

компонентів ринкової системи, що базується насамперед на людських стосунках та впливають 

на рівень і якість їхнього життя. 

На початку повномасштабної війни в Україні ринок праці постраждав: компанії 

зупинили роботу, люди втратили свої робочі місця та заробітки. Водночас, дві третини 

професійних сфер в Україні або утримали зарплати на колишньому рівні, або підвищили 

оклади у відкритих вакансіях.  

Теоретико-методичні аспекти ринку праці в Україні досліджували багато фахівців – В. 

Гриньова, Д. Богиня, Г. Кулікова, М. Долішній, С. Злупко та ін. [1].  

Війна збільшує ризик і невизначеність, створює перешкоди для вільного руху факторів 

виробництва, в тому числі робочої сили, і призводить до руйнування інститутів ринку праці 

та їх ефективного функціонування. Економічні проблеми в поєднанні з масовими внутрішніми 

https://doi.org/10.32843/infrastruct40-41
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2015/18.pdf
https://ukrstat.org/uk/operativ/
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переміщеннями та потоками біженців призвели до масової втрати роботи та доходів. 

Зростання безробіття, соціальна ізоляція, гендерна нерівність, дискримінація на робочому 

місці, в тому числі серед молоді, поширення бідності є одними з основних негативних 

соціальних наслідків війни. 

Втрата та пошкодження виробничих активів та інфраструктури, збої в ланцюгах 

постачання в торговельних мережах послабили потенціал ринку праці, що призвело до 

«зриву» та втрати роботи для більшості українців. Малий бізнес має менше можливостей 

фінансово підтримувати свою робочу силу, а малі та середні підприємства в Україні вже 

втратили 1,07 мільйона робочих місць.  

Зміна міста проживання та вимушена міграція призводять до зміни структури ринку 

праці, а також структури можливостей працевлаштування та насиченості спеціалістами по 

регіонах. У регіонах, які найбільше постраждали від військової агресії Російської Федерації, 

зникли робочі місця та зросла конкуренція. 

Дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили стає дедалі серйознішим. Попит на 

робочу силу різко впав через неможливість працювати в зонах бойових дій, зниження попиту 

на товари та послуги, матеріально-технічні проблеми та невпевненість у майбутньому. Крім 

того, ринок праці в країні значно скорочений – багато вакансій пропонуються без реєстрації 

як підробітки тощо. Зрозуміло, що в цьому випадку українці не можуть розраховувати на 

легальну заробітну плату, будь-яке соціальне забезпечення (наприклад, лікарняні) чи стаж[2, 

с. 2-3].  

Незважаючи на війну, ринок праці продовжував розвиватися. Найменше вакансій за 

дев'ять місяців було у березень - тоді їх спостерігалось не більше 12 тис. У червні показник 

перетнув позначку 25 000 і продовжував зростати. Кількість фактичних вакансій у вересні 

зросла до 56 554 (на 16% більше, ніж у серпні). У серпні місячне зростання становило 20%, як 

показано на рис. 1, де показано динаміку вакансій.  

До найвищої кількісті вакансій по областях потрапили Київська — 16 857, Львівська — 

6 530, Дніпропетровська — 4 873, Одеська — 3 256 та Івано-Франківська область — 1 974 

вакансії. 

Найбільше вакансій пропонують у категоріях: «Сфера обслуговування» (10 394), «Робочі 

спеціальності, виробництво» (9 074), «Продажах, закупівлі» (8 536), «Роздрібна торгівля» (5 

880), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (5 198 вакансій). 

 

 
Рис.1. Динаміка вакансій з січня по вересень 2022 року проти 2021 року [3] 
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У п'ятірку найбільш високооплачуваних вакансій, не пов'язаних зі сферою ІТ, увійшли: 

медіабаєр - 60 тис. грн; міжнародний водій - 40 тис. грн; візовий менеджер - 35 тис. грн; 

стоматолог - 30 тис. грн; сортувальник - 30 тис. грн; брокер з нерухомості - 30 тис. грн.  

Мінімальна зарплата консьєржів у вересні – 6 тис. грн, прибиральниць – 7,8 тис. грн, 

мийників посуду – 8 тис. грн. [3]. 

З січня по вересень 2022 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 784 

тис. зареєстрованих безробітних, що на 22% менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року. За видами економічної діяльності серед безробітних із досвідом роботи 20% 

раніше були зайняті в оптовій та роздрібній торгівлі, 15% – на підприємствах переробної 

промисловості, 15% – у сільському господарстві, 14% – у державному управлінні та 

соціальному страхуванні, свідчать дані показано на рис. 2. 

 
Рис.2. Кількість вакансій та кількість безробітних за видами економічної дяльності [4] 

 

За професійними групами серед зареєстрованих безробітних більшість складають 

працівники торгівлі та сфери послуг (17%), робітники з ремонту та експлуатації (17%), 

службовці та керівники (13%), представники найпростіших професій (13%), працівники 

найпростіших професій (13%), працівники технічного обслуговування (17%), працівники 

найпростіших професій (13%). фахівці (11%), професіонали (10%), кваліфіковані робітники з 

інструментом (9%).  

Дефіцит кадрів спостерігався серед представників наступних професій: лікарі; 

прибиральники; підземні електрослюсарі; вчителі; електромеханіки ліфтів; інспектори 

(тюремна система); шахтар з відновлення гірничодобувної продукції; випрямляч кузовів; 

фізіотерапевт; електрик, який обслуговує виїзну бригаду; водій тролейбуса, трамвая; водолаз; 

налагоджувач колійних машин і механізмів; автомеханік; спеціаліст-будівельник; сестра 

медична операційна (брат медичний операційний)[4]. 

З точки зору економічного розвитку, економіка післявоєнного періоду потребуватиме 

«перебудови» навіть більше, ніж довоєнного періоду. У разі неприйняття відповідних рішень 

значна втрата робочої сили може стати перешкодою для відновлення та розвитку країни. 

Розвиток ринку праці є однією з загальних потреб післявоєнної відбудови, а забезпечення 

зайнятості має бути невід’ємною частиною соціальної політики післявоєнної відбудови:  

1. Підвищення рівня зайнятості має бути основою післявоєнної реконструкції, 

реінтеграції та мирних процесів. Політичний діалог має охоплювати поточні та довгострокові 

потреби ринку праці, вимагаючи комплексного пакету, спрямованого на забезпечення 
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прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, підтримки соціального забезпечення 

тощо.  

2. Створення робочих місць є ключовим фактором для реінтеграції різних груп 

населення, які постраждали від війни. Це сприятиме розвитку економіки, підвищуючи 

купівельну спроможність населення, та є надійним інструментом подолання бідності. 

Вирішення проблеми дефіциту робочих місць у період війни та післявоєнного відновлення має 

стати наскрізним питанням соціальної політики, хоча без перебільшень, сприяння гідній праці 

є складним завданням, враховуючи соціально-економічний та військово-політичний стан у 

якому перебуватиме Україна. 

3. Держава сприяє задоволенню нагальних потреб вразливих верств населення, які є 

економічно непрацездатними через вік, інвалідність або з інших причин. Мова йде про 

забезпечення продуктами харчування, питною водою, освітою, медициною та житлом. З 

початком війни значна частина населення зіткнулася з серйозними проблемами, пов'язаними 

з неможливістю придбати продукти харчування та різноманітні споживчі товари. Проста 

доступність товарів не є рішенням, якщо люди не мають достатньої купівельної спроможності, 

а  винятком є безкоштовна роздача цих товарів. [2, с. 19-20]. 

Отже, за дев’ять місяці війни український бізнес встиг адаптуватися до нових умов. 

Проте збитки від воєнної агресії РФ великі, частина компаній була змушена припинити своє 

існування. Ринок праці, хоча й відновлюється, проте не такими значними темпами, як 

хочеться. Внаслідок війни зарплати українців зменшилися, деякі спеціалісти втратили роботу, 

деякі професії стали малозатребуваними. Компанії були змушені переміститися у безпечні 

регіони, тому змінилася структура ринку праці в розрізі регіонів. Роботодавці внаслідок 

нестачі фінансових ресурсів обмежені у можливостях розширювати персонал, тому досить 

швидко зростає попит не на кількість робочих рук, а на вміння та кваліфікацію.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Особливість управління продуктивністю праці персоналу підприємства полягає в 

необхідності визначення того приросту виробничих індикаторів, якого необхідно досягти за 

рахунок зростання рівня продуктивності праці загалом. Специфіка продуктивності праці, як 

економічної категорії, що входить у сферу економіки праці, полягає в тому, що розрахунок її 

приросту може також вимірюватися особливими трудовими показниками, до яких відноситься 

обсяг відпрацьованих людино-годин. Відповідно, зростання продуктивності праці в такому 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5657
https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf
https://www.work.ua/news/ukraine/2232/
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/09_2022_popyt_i_propozyciya_na_rynku_praci_09_2022.pdf
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випадку буде вимірюватися чисельністю відпрацьованих людино-годин у відповідний період 

часу, а зростання цієї кількості буде означати загальний приріст продуктивності праці по 

підприємству, незалежно від залучення працівників безпосередньо до виробничого циклу або 

виконання операцій, пов’язаних з виготовленням продукції.  

Як бачимо, усі три підходи можуть застосовуватися на підприємствах, незалежно від 

сфери їх діяльності та галузі виробництва. При цьому планово-економічні підрозділи мають 

можливість вибору окремих напрямів планування зростання продуктивності праці в 

залежності від цілей підприємства та сутнісної характеристики планованих заходів. 

Відповідно, для ефективного управління продуктивністю праці, керівництво підприємства 

повинне мати чітку і взаємоузгоджену систему показників, яка не лише характеризує 

спрямованість заходів по підвищенню продуктивності, але й здатна забезпечити можливості 

аналітичної оцінки цих заходів (рис. 1). 

 

 

Рис.  1. Класифікація показників для розрахунку продуктивності праці за методичними 

особливостями (джерело: [1]) 

 

Як бачимо, формування системи показників продуктивності праці базується на розподілі 

їх за основними характеристиками на вартісні, натуральні та трудові, а також поєднання усієї 

системи розрахунку в єдиний аналітичний комплекс, котрий дає змогу застосовувати його 

відповідно до управлінських потреб. З іншого боку, варто відзначити необхідність врахування 

специфіки розрахунку окремих показників продуктивності праці, що застосовуються у 

практиці діяльності підприємств та базуються на врахування динаміки виробництва готової 

продукції. 

Показники для розрахунку продуктивності 

праці 

Вартісні Натуральні Трудові 

- валова продукція; 

- обсяг продажів; 

- додана вартість 

виробництва продукції. 

Обсяг виробленої 

продукції в натуральних 

одиницях 

- обсяг валової продукції; 

- число відпрацьованих 

людино-годин; 

- обсяг продукції в 

натуральних одиницях. 

- середньоспискова чисельність персоналу; 

- затрати праці (людино-днів, людино-годин); 

Розрахунок показників продуктивності праці 
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Загальний принцип розрахунку продуктивності праці, який застосовується в практичній 

діяльності планово-економічних та аналітичних підрозділів суб’єкта господарювання, полягає 

у застосування двох ключових показників, до яких відносяться виробіток і трудомісткість 

праці. При цьому під виробітком мається на увазі конкретний обсяг товарної продукції 

підприємства, який може бути вироблений за визначений специфікою виробничого процесу 

час. Згідно іншого підходу під виробітком розуміють конкретний обсяг виробленої продукції 

з розрахунку на одного працівника суб’єкта господарювання що припадає на рік, квартал або 

ж місяць. Загальний принцип практичних підходів до розрахунку виробітку передбачає 

визначення співвідношення між результативним обсягом виробленої продукції до величини 

робочого часу, загалом затраченого на це виробництво. При цьому сам розрахунок 

здійснюється на основі фактичних даних за плановий період, а оцінка ефективності зміни 

виробітку здійснюється на основі дослідження його динаміки за відповідний період часу. 

Показник трудомісткості праці є другим важливим індикатором продуктивності праці, 

на основі якого проводиться оцінка загальних витрат часу, які необхідні суб’єкту 

господарювання для завершення виробничого циклу щодо номенклатурної одиниці товарної 

продукції. Таким чином, можна стверджувати що за своєю сутнісною характеристикою цей 

показник є оберненим відносно виробітку, тобто обидва зазначені індикатори продуктивності 

перебувають у залежності між собою. Відповідно – зростання виробітку в процесі 

виробництва продукції має логічним наслідком зниження трудомісткості праці у відповідний 

період часу і навпаки. 

Окремо необхідно зазначити оцінку виробітку за трудовими показниками, оскільки 

розуміння його сутності в абсолютних та вартісних одиницях не є проблемним для 

економічної оцінки ефективності виробництва на підприємстві як такому. 

Трудова ж оцінка виробітку передбачає, що в процес розрахунку закладаються конкретні 

затрати праці, які призводять до зміни одиниць виміру та оцінки виробітку у плановому 

періоді. Зокрема, згідно трудових показників виробіток може бути виміряний у: 

– людино-годинах; 

– людино-днях; 

– людино-місяцях або людино-роках. 

Відповідно, оцінка продуктивності праці за умови застосування трудових показників її 

оцінки здійснюється виключно за той середній часовий період, який закладений в конкретну 

одиницю виміру виробітку – середньогодинний, -денний, -місячний або –річний. У свою чергу 

це означає, що застосування оцінки продуктивності на основі затрат праці є доцільним для 

аналітиків підприємства в тих випадках, коли необхідно оцінити конкретну роль персоналу в 

забезпеченні ефективності функціонування суб’єкта господарювання. 

Водночас, в ринковій конкурентній боротьбі оцінка затрат праці при розрахунку її 

продуктивності значною мірою залежить від більш загального економічного індикатора – 

показника фондоозброєності праці. Це обумовлено тим фактом, що працівник, котрий працює 

на більш ефективному та технологічному обладнанні може виробити за одиницю часу значно 

більше товарної продукції, ніж робітник, що працює на застарілому обладнанні. Тому 

практичні підходи до розрахунку показників продуктивності праці, котрі передбачають 

порівняння різних підприємств або різних виробничих підрозділів одного підприємства 

повинні в обов’язковому порядку враховувати реальну фондоозброєність даного підрозділу 

чи суб’єкта господарювання для одержання об’єктивних результатів оцінювання. 

Таким чином, приходимо до висновку, що об’єктивна оцінка показників продуктивності 

праці повинна передбачати визначення конкретних показників її виміру відповідно до потреб 

та задач оцінювання. Лише після цього повинен здійснюватися конкретний аналіз 

продуктивності праці за фактичними даними діяльності підприємства. Відповідно, й 

прийняття управлінських рішень у сфері забезпечення збільшення продуктивності праці, які 

включаються до планів стратегічного розвитку підприємства, повинні здійснюватися на 
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основі заданих критеріїв дослідження і бути співвідносними плановим завданням по 

зростанню продуктивності. 

 
1. Чорна Р. М. Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний 

прогрес галузі. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 126–133. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УПРАВЛІННІ 

УРБОЕКОСИСТЕМАМИ 

  

Формуванню теорії та методології управління зеленою інфраструктурою передувала 

практика застосування альтернативних методів та технологій використання природних 

компонентів для вирішення низки проблем різного характеру – від управління життєвим 

простором загалом до окремих сфер міського господарства, зокрема, управління обсягами 

зливостоків, створення мереж зелених насаджень тощо. 

Появу термінології (екологічна інфраструктура, зелена інфраструктура,) пов’язують з 

застосуванням нових підходів до озеленення міст (в 1870-х роках) та альтернативних методів 

управління обсягами зливостоків та попередження ерозії (середина 1980-х років США).  

Перше обумовлено розвитком природоохоронного руху США і необхідністю нового 

підходу до управління життєвим простором. Зелену інфраструктуру розглядають як 

«взаємопов'язану мережу зелених насаджень, яка зберігає цінності та функції природних 

екосистем і забезпечує пов'язані з ними переваги для населення. 

Друге знайшло відображення в Законі про чисту воду (США, 1987 р.) як поправка щодо 

управління дифузними джерелами забруднюючих речовин з міських земель. Далі Агентство з 

охорони навколишнього середовища США (EPA) опублікувало правила щодо муніципальних 

роздільних каналізаційних систем MS4 та розробки планів запобігання забрудненню 

дощовими водами, впровадження практики контролю джерел, зокрема, вегетативний 

контроль, практики фільтрації та практики інфільтрації. Саме EPA розширив концепцію 

зеленої інфраструктури, застосовуючи її до управління стоками шляхом використання 

природних та інженерних систем, що імітують природні. На практиці це забезпечило 

створення стійкого, багатофункціонального міського середовища, оздоровлення природних 

екосистем та вирішило проблеми водовідведення та очистки стічних вод. 

EPA оголосила про Стратегічний порядок денний щодо захисту вод та побудови більш 

придатних для життя громад через зелену інфраструктуру і вибір громад-партнерів із зеленої 

інфраструктури, визначено можливості фінансування зеленої інфраструктури. EPA постійно 

пропагує застосування зеленої інфраструктури, публікуючи узагальнення досвіду 

застосування, переваг, які вона дає в контексті управління вологою погодою за допомогою 

зеленої інфраструктури [1]. 

Зусилля ASLA були направлені на імплементацію проектів зеленої інфраструктури в 

Генеральні плани міст, а також розробку принципово нових підходів у міське будівництво. 

Зокрема пропонувались банківські послуги для екологічної інфраструктури, реалізовано 

проект Професійні нагороди Генеральний план «Зелена інфраструктура» [2].  

Тому зелена інфраструктура розглядається як концепція, що передбачає використання 

можливостей природного середовища у прийнятті рішень щодо планування 

землекористування. 

Проте діапазон видів діяльності, де застосовується поняття зеленої інфраструктури, 

розширюється. Зокрема в проектуванні загалом і проектуванні багатофункціональних зелених 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

389 

зон, адаптації до змін та особливостей клімату, ландшафтному плануванні. Так в будівництві 

використовується термін «синьо-зелена архітектура», який реалізує ті самі принципи. Тому 

іноді застосовують поняття «багатофункціональної зеленої інфраструктури», що передбачає 

інтеграцію та взаємодію різних функцій або видів діяльності на одній території. 

Оскільки часто мова йшла про водний баланс, управління дощовими водами та 

зливостоками, поряд застосовувався термін «блакитно-зелена інфраструктура (Blue-green)», 

«зелено-блакитні міські мережі». 

З визнанням зеленої інфраструктури як ефективного засобу вирішення соціально-

екологічних проблем розвивається теорія та практика застосування ієрархічного підходу з 

уточненням використання можливостей зеленої інфраструктури на різних рівнях управління: 

місцевому, муніципальному, регіональному, державному, міждержавному. Це посилило 

прикладну складову в контексті управління проектами формування та розвитку зеленої 

інфраструктури на зазначених рівнях. 

Зокрема: 

- на міжмуніципальному (субрегіональному) рівні – методологія оцінки муніципальних 

генеральних планів, спрямованих на виявлення та розвиток регіональної зеленої 

інфраструктури (RGI) в контексті чотирьох компонентів: природна цінність, природоохоронна 

цінність, ландшафтна цінність та рекреаційна цінність. Апробована на матеріалах міста 

Кальярі, Італія [3]; 

- на рівні штату – розробка Департаменту природних ресурсів Меріленда (DNR) оцінки 

зеленої інфраструктури штату Меріленд щодо визначення та ранжування територій, які мають 

найбільше екологічне значення для всього штату і які піддаються найбільшому ризику втрати 

для розвитку [4];  

- на державному рівні – метод планування системи зеленої інфраструктури з 

використанням ландшафтно-функціональних одиниць (метод LaFU) та його впровадження у 

Вроцлавській функціональній зоні, Польща) [5]; 

- на міждержавному рівні – в просторовому плануванні Європи. Європейський Союз має 

стратегію розбудови зеленої інфраструктури з 2013 року і країни-члени беруть участь у 

кількох стратегічних та прикладних ініціативах та проектах [6]. 

Концепція динамічно та бурхливо розвивається, оскільки має як прибічників, так і 

супротивників. Найбільші дискусії викликали питання вибору території та об’єктів, які 

відносяться до зеленої інфраструктури, їх статусу, можливостей обліку, власності. Водночас, 

постали суперечності по принципових моментах і пріоритетах у цьому виборі та відповідно, 

проектах і планах їх формування. 

Йдеться, зокрема, про суперечності: 

- між цілями збереження біорізноманіття та цілями формування сприятливого життєвого 

середовища для людей. Як приклад; фінансування проектів створення та підтримки території 

та об’єктів зеленої інфраструктури може бути економічно прибутковими для стейкхолдерів, 

проте зовсім не відповідати цілям збереження біорізноманіття; 

- в пріоритетності соціальних, екологічних чи економічних вигод; 

- інтересів між суб’єктами фінансування проектів розбудови територій та об’єктів 

зеленої інфраструктури та отримувачів вигод; 

- в системі управління реалізацією проектів розбудови територій та об’єктів зеленої 

інфраструктури. 

Узагальнюючи, зазначимо, що теорії та практики управління зеленою інфраструктурою 

формувалась як в горизонтальній площині, так і по вертикалі, починаючи від обгрунтування 

альтернативних методів місцевого управління обсягами зливостоків та озеленення міст до 

управління змінами клімату та збереженням біорізноманіття. 

Найбільший влив на розвиток теорії та практики управління зеленою інфраструктурою 

мали сучасні принципи сталого розвитку та екосистемних послуг. Саме на їх основі 

розроблялись проекти різного рівня з застосуванням ієрархічного підходу (місцевому, 
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муніципальному, регіональному, державному, міждержавному) щодо управління життєвим 

простором, збереження біорізноманіття, планування землекористування, ландшафтного 

планування ландшафтно-функціональних одиниць, проектуванні багатофункціональних 

зелених зон, формування зон багатофункціональної зеленої інфраструктури. 

Практика запровадження зеленої інфраструктури свідчить про екологічні, соціальні та 

економічні переваги. 

Екологічні вигоди, які отримує суспільство завдяки функціонуванню об’єктів зеленої 

інфраструктури: збирають зливові стоки з вулиць, дахів та парковок, очищають зливові води 

(дощові сади,  проникне покриття, зелені лампочки); сприяють збільшенню біорізноманіття та 

створюють більш зручне місце для існування представників флори та фауни; сприяють 

відновленню ґрунтові води; зменшують ефект міського теплового острова, вирівнюють 

перепади температур; покращують якість повітря; забезпечують детоксикацію стоків; 

здійснюють депонування викидів вуглекислого газу; забезпечують поліпшення якості повітря; 

надають екологічні послуги; дієва реакція на прогнозовані зміни клімату. 

Соціальні вигоди: збільшують громадський простір та прикрашають вулиці; 

покращують стан вулиць; розширюють тротуар, що уповільнює рух та підвищує безпеку 

пішоходів і велосипедистів; створюють більш зручне місце існування для жителів та 

поліпшують якість життя; створюють баланс між побудованим та природним середовищем; 

впливають на зниження рівня захворюваності на астму, серцево-судинні та інші хвороби; 

впливають на зниження рівня смертності від астми, серцево-судинних хвороб через надмірну 

спеку, сухе та брудне повітря в містах; впливають на зниження рівня психологічної напруги 

та стресу. 

Економічні вигоди: забезпечують створення зелених робочих місць; забезпечують 

зниження витрати на очищення стічних вод та споживання енергії; системи біоутримування 

дозволяють створити екологічну транспортну систему; економія коштів завдяки зменшенню 

стоку дощових вод та зменшенню витрат на опалення та охолодження; інвестиційні та 

експлуатаційні витрати на зелену інфраструктуру значно нижчі, ніж на сіру; зменшення 

невиходів на роботу та навчання завдяки покращенню здоров’я; ефект капіталізації на зелені 

багаторічні насадження, їх вплив на збільшення престижності та вартості майна (зокрема, зони 

відпочинку та парки підвищують вартість комерційної власності на 20-30%, житла на 15-20%); 

збільшення податкових надходжень на нерухомість у бюджет міста; підтримка місцевого 

бізнесу загалом і сферу гостинності зокрема. 

Орієнтуючись на світовий досвід застосування концепції зеленої інфраструктури, 

доцільно імплементувати її принципи та підходи в системі державного управління та 

забезпечити розподіл владних повноважень між центральними та місцевими органами 

управління. 

В організаційному плані формування екологоорієнтованого управління містом 

передбачає: розробку концепції екологоорієнтованого управління з широким використанням 

економічних механізмів, державного та місцевого регулювання; побудову взаємовідносин між 

суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування, відповідними 

контролюючими структурами на основі застосування комплексу засобів регуляторного 

характеру, які мають спонукальну дію до екологоорієнтованої діяльності, забезпечення 

високої якості середовища міста; впровадження системи дозволів, лімітів, процедур і правил, 

які базуються на нормах міжнародних стандартів якості навколишнього середовища та якості 

життя; використання сучасних територіальних форм організації міського простору, що є 

перспективою для  подальших наукових досліджень.  
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ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Під впливом множини факторів зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності 

суб’єктів господарювання, глобальних змін й інших чинників, особливої уваги потребує 

концентрація всіх сил на удосконалення системи кадрового забезпечення вітчизняних 

підприємств. 

У процесі вдосконалення системи кадрового забезпечення варто врахувати, що вона 

повинна якомога швидше реагувати на реальні потреби та побажання сучасного суспільства, 

надавати тверді гарантії щодо поліпшення умов праці персоналу. При цьому варто не забувати, 

що рівень професійної обізнаності фахівців впливає на результати трудових процесів, що 

протікають на підприємстві. 

У процесі удосконалення наявної на підприємстві системи кадрового забезпечення 

потрібно провести комплекс певних заходів і дій у такій послідовності: 

1) виявити наявні проблеми системи кадрового забезпечення підприємства та причини 

їх появи; 

2) визначити принципи, згідно яких потрібно удосконалювати дану систему; 

3) визначитись із вибором векторів та інструментів удосконалення наявної системи 

кадрового забезпечення підприємства. 

Для більшості вітчизняних підприємств удосконалення системи кадрового забезпечення 

повинне бути націлена на подолання основних кадрових проблем й відповідно досягнення 

таких результатів: 

– суттєве зменшення рівня плинності кадрів; 

– підвищення ефективності кадрового управління; 

– збільшення показників рентабельності трудової діяльності персоналу. 

Наприклад, якщо провести заходи із зменшення рівня плинності кадрів на підприємстві, 

можна, тим самим, скоротити до мінімуму дану статтю витрат, а заощаджені кошти 

перенаправити на спеціальні програми для утримання співробітників у компанії, підвищення 

рівня умов праці й відпочинку у поза робочий час, або обідню перерву.  

«Досягти підвищення ефективності виконання функцій кадрового управління можна за 

рахунок таких дій:  

– добору і розстановки висококваліфікованих, майстерно й ретельно підготовлених та 

креативно мислячих кадрів, здатних працювати «по-новому»;  

– підвищення рівня організаційно-правового забезпечення діяльності керівних органів 

фірми, відпрацювання стилю, форм і методів, їхнє постійне вдосконалення;  

– посилення трудової дисципліни на підприємстві;  

https://doi.org/10.3390/su11020394


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

392 

– прозорість і відкритість, зв’язки з представниками громадськості, врахування їхньої 

особистої думки щодо поліпшення ситуації кадрового забезпечення на підприємстві загалом» 

[1]. 

Підвищити показники ефективності роботи персоналу можна завдяки вдало підібраним 

інструментам стимулювання до виконання своїх трудових обов’язків належним чином. Дані 

інструменти мають викликати бажання у працівників підприємства краще трудитися, ніж до 

цього, також із більшою відповідальністю ставитись до виконання своїх трудових обов’язків, 

безперервно прямувати до поліпшення результатів своєї діяльності, постійно відточувати 

свою професійну майстерність і, звісно, всебічно розвиватись на трудовій ниві тощо. 

Зважаючи на вище сказане, хочеться зауважити, що в умовах глобалізації економічних 

процесів виникає серйозна небезпека невідповідності вітчизняних підприємств, за рівнем 

кадрового забезпечення, а також якістю кадрового потенціалу, розвиненим державам світу. 

Враховуючи стрімкі процеси євроінтеграції та імплементації європейського законодавства у 

економічну систему нашої держави, вважаємо за доцільне використання з попередньою 

адаптацією прогресивних досягнень розвинених світових країн-лідерів. 

Як ми вже вияснили, «серед позитивних практик світових держав-лідерів у формуванні 

системи кадрового забезпечення у розрізі вдалої побудови системи стимулювання та мотивації 

персоналу, високою ефективністю характеризується саме японська, адже вона передбачає 

застосування своєрідно особливої моделі навчання і трудової підготовки персоналу 

підприємства безпосередньо у робочих умовах» [2].  

«Досвід Сполучених Штатів Америки свідчить про те, що в даній державі у системі 

кадрового забезпечення підприємства інтенсивними способами розробляються підходи, що 

залежать певним чином від випадкових факторів, зміни науково-технічних концепцій та 

парадигм інноваційного розвитку і, відповідно, попиту на ринку готової продукції, а також 

пріоритетні напрямки у міжнародних корпораціях стосовно роботи із персоналом, які 

стосуються відбору, підготовки (самопідготовки), навчання працівників з метою підвищення 

їх професійних навичок й якостей, а також удосконаленням сформованої системи оплати 

праці» [3].  

У низці європейських країн, зокрема Німеччині впродовж 80-х років минулого століття, 

спостерігалося зростання частки фахівців з кадрів у загальній чисельності керівного складу 

системи кадрового забезпечення. Було визначено пріоритетні напрями удосконалення діючої 

системи кадрового забезпечення на провідних підприємствах, суть яких полягала не лише в 

поліпшені питань, що стосуються удосконалення оплати праці, а й якісному підвищенню рівня 

кваліфікації персоналу.  

Хочемо звернути увагу на те, що в нашій державі, хоч і спостерігається незначне 

підвищення рівня професійної придатності внутрішніх фахівців системи управління кадрами 

підприємства, проте ще вагомою проблемою залишається питання самонавчання й 

самостійного відточення професійних вмінь переважної частки працівників у загальній 

структурі персоналу. 

Вище наведений досвід зарубіжних країн показує на прогалини в системі кадрового 

забезпечення вітчизняних підприємств, проте є безумовно цінним і його просто необхідно 

використовувати задля зростання наявного кадрового потенціалу в середині нашої держави. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДИСПРОПОРЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Сучасне забезпечення соціально-економічного сталого розвитку передбачає становлення 

зовсім нових вимог до формування ринку праці в Україні. Активна політика держави при 

формуванні вітчизняного ринку праці дозволить подолати ряд диспропорцій, які є на даний 

час між попитом та позицією. Низький рівень інвестування у вітчизняні виробничі 

підприємства ставить під загрозу ефективність використання найманих працівників, адже всі 

галузі економіки потребують оновлення матеріально-технічної бази, що дозволить зменшити 

трудомісткість виробів при цьому зросте продуктивність праці та збільшиться прибутковість 

підприємств. Досить вагомою є проблема на вітчизняному ринку праці є створення нових 

робочих місць, які відповідатимуть вимогам сьогодення. Адже на рівні держави це є досить 

повільним процесом, який потребує виваженої політики уряду та міністерства фінансів, 

оскільки для того, щоб створити нові робочі місця необхідні кошти як з державного бюджету 

так і інвестиції в розвиток окремих галузей економіки.  

Адже ті умови господарювання, які склалися на даний час не дають можливості в повній 

мірі використовувати власні оборотні кошти підприємств на формування попиту на працю. 

Для покращення даної ситуації, слід звернути особливу увагу на податкову систему, яка є не 

досконалою та потребує негайного коригування. Зокрема спрощення оподаткування 

дозволить акумулювати кошти в самих підприємствах та сприятиме розширенню 

виробництва, а це в свою чергу збільшить рівень зайнятості населення та призведе до 

зростання добробуту. 

Якщо на рівні держави не відбуватиметься ніяких змін, то це матиме досить негативне 

відображення на вітчизняному ринку праці, зокрема низка підприємств припинять свою 

роботу низка підприємства виробничої та не виробничої сфери, що призведе до колапсу на 

ринку товарів та послуг. 

Досить вагомими є проблеми соціального характеру, які мають також безпосередній 

вплив на формування ринку праці. Зокрема значна диференціація в оплаті праці призводить 

до різних коливань, як у сфері зайнятості населення так і в задоволенні від праці, як відомо 

саме рівень оплати праці має вагомий вплив на зростання добробуту населення, а зокрема і на 

рівень життя, який нажаль в нашій країні є досить низьким, порівнянні з Європейськими 

країнами. Не своєчасне інформування населення про зміни, які відбуваються на ринку праці, 

а зокрема наявність вакантних місць призводить до незнання того де можна 

працевлаштуватися, за якими професіями та умовами праці. На даний час досить різко 

змінюється ситуація, щодо потреби в фахівцях за технічними спеціальностями, яких не 

вистачає і роботодавці готові брати на роботу не зважаючи на вік та рівень підготовки при 

цьому пропонують досить високий рівень оплати праці.  

Досить часто відсутність повноти інформації про ринок праці не дає достовірної 

інформації щодо реальної ситуації як склалася на даний момент часу. Що ставить під загрозу 

можливість реально оцінити попит за окремими професіями, а це в свою чергу негативно 

відображається на підготовці та перепідготовці кадрів. Досить важливого значення набуває 

система прогнозування потребу на ринку праці тих, чи інших фахівців. В даний момент значна 

частина населення отримавши рівень підготовки за такими професіями, як економіст, юрист 

та інші не може працевлаштуватися, адже ринок праці перенасичений даними фахівцями, що 

негативно відображається на якісних характеристиках населення. Адже тоді виникає потреба 

у перепідготовці та перекваліфікації, що потребує значних затрат, як фінансових так і 

психологічних. Досить важливим є правильно сформувати потребу та відповідно підготувати 
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фахівців, які зможуть вміло застосувати свої вміння та навички, що допоможе в подальшому 

отримувати задоволення від тієї справи, якою вони займаються. 

Відсутність єдиної методики прогнозування та аналізу ринку праці унеможливлює 

реально оцінити та запропонувати дієві механізми регулювання ринкової ситуації, яка на 

даний час є досить складною. Адже саме правильність проведеного аналізу дасть змогу 

оцінити повноцінно прогалини які є в чинному законодавстві щодо формування ринку праці 

та механізмів регулювання ринку праці в цілому та допоможе запропонувати ті шляхи, які є 

найбільш сприятливими для подальшого розвитку економіки в цілому враховуючи тенденції 

подальшого розвитку, як окремих галузей економіки так і економіки в цілому. 

Мороз С.В. зазначає, що «значним є дисбаланс між попитом на робочу силу і обсягами 

підготовки фахівців професійно-технічними і вищими навчальними закладами. Негативно 

впливає на структуру робочих місць і зайнятість населення деформована структура експорту. 

У результаті тривалої сприятливої кон’юнктури металу на світових ринках та багаторічного 

заниження реального курсу гривні в структурі українського експорту переважала первинна і 

проміжна продукція, перш за все чорних металів. Переважання у структурі зайнятості низько 

технологічних робочих місць призвело до істотного зменшення питомої ваги працівників у 

галузях промисловості, що виробляють високотехнологічну продукцію» [1]. 

На думку Рущишин Н. М. і Мульскої О. П. [2] «формування соціально- політична 

кон’юнктура також має достатньо великий вплив на формування зайнятості населення. Слід 

відмітити, що передвиборчі агітації побудовані таким чином, щоб запропонувати шляхи 

вирішення усіх основних проблем суспільства. Тому практично усі політичні сили декларують 

зобов’язання щодо створення нових робочих місць, збільшення зайнятості населення, рівня 

оплати праці та пенсійного забезпечення, але отримавши усі повноваження, як правило, не 

виконують своїх зобов’язань».  

До основних причин дисбалансу на ринку праці Терно А. В.  [3] відносить «стихійність 

ринку освітніх послуг по відношенню до потреб національної економіки. Оскільки значна 

частина вищих навчальних закладів орієнтується на попит з боку населення, ніж з боку 

роботодавців. Вважаємо, що саме роботодавці повинні чітко формувати завдання на 

підготовку необхідних фахівців у розрізі освітньо-кваліфікаційних напрямів, оскільки саме 

вони сприятимуть зайнятості цих фахівців. Від того, наскільки роботодавців влаштовуватиме 

рівень підготовки кадрів та вміння кожного підготовленого фахівця ефективно застосувати 

свої вміння та здібності у практичній діяльності і залежатимуть кінцеві результати праці, що 

дозволять зробити висновок наскільки ефективно була зайнята робоча сила».  

В свою чергу Т. В. Чатченко, І. А. Давидова [4] вважають, що основною проблемою у 

сфері зайнятості є недосконалість нормативної-правової бази. Погоджуючись з даними 

твердженням можна зазначити, що від того, наскільки врегульованими є права та обов’язки 

всіх сторін соціально-трудових відносин, настільки ефективною буде державна політика 

регулювання соціально-трудової сфери в умовах ринкової економіки, що забезпечить 

ефективну зайнятість населення.  

Високий моральний та фізичний знос ставлять під загрозу ефективність матеріальних, 

природних та трудових ресурсів. Адже з застарілою технікою досить великим є відсоток браку 

продукції, що є досить негативним явищем. На застарілій техніці досить важко працювати і 

найманим працівникам, адже обладнання ламається, що призводить до значних простоїв та 

зменшує продуктивність праці при цьому трудомісткість зростає. Дана економічна ситуація 

потребує більш детального аналізу, що допоможе швидше реагувати на проблеми, які 

виникають в ході господарської діяльності та більш ефективно використовувати всі види 

ресурсів. Важливим етапом в розвитку галузей економіки є впровадження новітніх техніки та 

технологій, а також методів організації виробництва, що сприяє скороченню витрат на 

виготовлення продукції знижує її трудомісткість та збільшує продуктивність праці. Слід 

зауважить, що для придбання такої техніки необхідні чималі кошти, яких зазвичай у 

підприємств немає, а тому на державному рівні необхідно надавати кредити за не високими 
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ставками по яких в змозі були б розраховуватися кредитори, це сприяло б швидкому 

оновленню галузей економіки та надавало б  можливості застосовувати нові методи організації 

виробництв за якими зростав би результат та мінімізувались витрати в разі неузгодження дій 

щодо вибору правильної стратегії розвитку економіки нашої держави ми можемо опинитися, 

як в продовольчій кризі, так і в погіршенні надання послуг. При цьому оплата їх зросте, 

оскільки витрати на сировину та мете ріали збільшуватимуться в зв’язку з великими втратами. 

Застосовувати продукти науково-технічного прогресу, що дасть можливість виходу на 

європейські ринки збуту продукції, що є досить важливим.  

Досить важливим етапом подальшого розвитку є раціональний розподіл робочої сили. 

На даний момент часу слід більше уваги приділити підготовці фахівців за новітніми техніками 

та технологіями, що дозволить швидше забезпечити зростання ефективного виробництва. 

Досить вагомою проблемо, яка має вплив на ринок праці є недостатній рівень розвитку 

виробничої сфери та високий рівень тінізації економіки. Оскільки, в умовах процвітання 

корупції у системі органів державної влади, бізнес змушений задля забезпечення власного 

виживання проводити ряд захисних заходів. Як наслідок, велика кількість підприємств 

офіційно не обліковують усіх найманих працівників, що в свою чергу призводить до несплати 

податків, зниження державних соціальних гарантій, сприяє розвитку тіньової зайнятості 

населення, дискримінації і порушення прав найманих працівників, а також погіршення 

соціально-психологічного клімату в колективі. А у результаті у програші залишаються усі 

сторони – роботодавці, наймані працівники та держава. 

Досить негативним аспектом на ринку праці є зростання міграції населення, як 

призводить до значної втрати трудового потенціалу нашої країни, адже не завжди та частина 

населення, яка працює за кордоном має гідний рівень оплати праці та належні умови праці, 

міграційні потоки мають негативний вплив на соціально-економічний розвитку нашої країни. 

Отже, для вирішення проблеми на ринку праці необхідно вжити таких заходів: державна 

політика на ринку праці має формуватися з врахуванням основних елементів ринку праці, а 

зокрема попиту та пропозиції, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, як фактору 

забезпечення створення нових робочих місць, система освіти має бути адаптованою до 

розвитку економіки та не відривною від практичною діяльність, а також сприяти чесній 

конкуренції на ринку праці. 
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У ХХІ столітті загострилося багато глобальних проблем, які не знайшли адекватного 

вирішення в попередні періоди, які можна поділити на соціальні, екологічні та економічні. 

Певною мірою для їх вирішення було сформовано концепцію сталого розвитку, дорожньою 
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картою реалізації якої на найближчі десятиліття стали визначені Генасамблеєю ООН Цілі 

сталого розвитку до 2030 року. В той же час, дана концепція традиційно серед 

взаємопов’язаних компонент сталого розвитку виділяє соціальну компоненту, яка передбачає 

врахування інтересів суспільства або соціуму у процесі реалізації визначених ООН 17 Цілей 

сталого розвитку. Певною мірою на перегині інтересів економічної і соціальної компонент 

актуалізувалося розуміння необхідності формування нового типу економіки, яка б 

враховувала не тільки інтересів власників приватного бізнесу, держави та працівників, а й 

інтереси суб’єктів некомерційного, громадського, соціально значимого спрямування, для яких 

отримання прибутку не є основною метою або взагалі не передбачено. 

Протягом останніх десятиліть в цьому контексті все активніше в вживається поняття 

«соціальна економіка», яке можна розуміти з різних аспектів.  

Наприклад, на думку Романовського О.О. «поняття (концепція) і термін соціальної 

економіки дуже широкий, але під цим, як правило, розуміють всі типи економічної та 

соціальної діяльності, які проводяться в багатьох правових формах між кордонами приватного 

та державного сектора. Соціальна економіка – термін, який, зазвичай, використовується в 

континентальній Європі, і в інституціях (організаціях) Європейського Союзу, в той час як в 

США та інших країнах домінують, як правило, терміни, що мають тенденцію відноситися до 

неприбуткових  або некомерційних організацій і третього сектора економіки, що також, 

зазвичай, використовується на міжнародному рівні. Є й інші терміни, що описують соціальну 

економіку, як, наприклад, солідарну економіку» [1]. 

Тобто поряд з поняттям соціальної економіки розглядається і поняття солідарної 

економіки. В міжнародних документах за останні роки ці терміни нерідко вживаються разом. 

Зокрема під егідою ООН було створено Робочу групу із соціальної і солідарної економіки [2], 

діяльність якої пов’язується з необхідністю розвитку даного напрямку. 

Адже соціальна і солідарна економіка (англійська абревіатура – SSE) все частіше 

використовується як загальна концепція, яка стосується виробництва та обміну товарами та 

послугами широким колом організацій та підприємств, які переслідують чіткі соціальні та/або 

екологічні цілі. Вони керуються принципами та практикою співробітництва, солідарності, 

етики та демократичного самоврядування, серед іншого, і можуть мати форму кооперативів, 

соціальних підприємств, груп самодопомоги чи громадських асоціацій, серед іншого. 

Порядок денний на період до 2030 року відзначає ключову роль різноманітних 

підприємств і громадського сектору «…від мікропідприємств до кооперативів і 

транснаціональних компаній, а також організацій громадянського суспільства та благодійних 

організацій…» (параграф 41). Він також наголошує на необхідності досягнення «...сталого 

розвитку в трьох його вимірах – економічному, соціальному та екологічному – збалансованим 

та комплексним чином…» (параграф 2). Робоча група ООН із соціальної та солідарної 

економіки (TFSSE) вважає, що ці подвійні виміри плюралістської економіки та 

збалансованого та комплексного підходу лежать в основі того, що часто називають 

«соціальною та солідарною економікою» [3]. 

Підтримуємо думку Кістерського Л.Л «соціальна і солідарна економіка (ССЕ) – це 

альтернатива сучасній ринковій системі ведення економічних відносин. На відміну від 

концепцій економічного зростання, ССЕ – економіка етичних принципів і ціннісних підходів 

до економічного розвитку, відповідно до яких забезпечується сталий розвиток соціально-

економічних і екологічних систем. У широкому сенсі під соціальною і солідарної економікою 

розуміються такі форми суспільної організації праці, за яких відбувається гармонізація 

економічних і соціальних цілей та інтересів суб’єктів економіки. У вузькому – така форма 

громадської організації праці, яка значною мірою спирається на солідарну взаємодію членів 

економічної системи і в якій економічні результати розглядаються як засіб досягнення 

соціальних цілей. У формуванні економічних відносин в умовах ССЕ провідну роль відіграють 

звичайні люди» [4].  
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Про актуальність даної проблематики також свідчить її розуміння й на рівні 

Міжнародної організації праці (МОП), яка на своїй Міжнародній конференції з праці 10 червня 

2022 року прийняла «Резолюцію про гідну працю та соціальну і солідарну економіку» [5]. 

Беручи до уваги, що у Декларації МОП про соціальну справедливість з метою справедливої 

глобалізації (2008 р.) з поправками 2022 року, Декларації століття МОП про майбутнє сфери 

праці (2019 р.) та Глобальний заклик МОП до дій з метою орієнтованого на людину 

відновлення після кризи COVID-19, яка носить інклюзивний, стабільний і стійкий характер 

(2021 р.), прямо визнається соціальна та солідарна економіка (ССЕ) як один із відповідних 

засобів досягнення сталого розвитку, соціальної справедливості, гідної праці, продуктивної 

зайнятості та підвищення рівня життя для всіх. 

Зокрема, МОП було визначено перелік суб’єктів, які відносяться до соціальної і 

солідарної економіки: підприємства, організації та інші суб’єкти, які здійснюють економічну, 

соціальну та природоохоронну діяльність в інтересах колективних та/або спільних інтересів, 

засновану на принципах добровільної співпраці та взаємодопомоги, демократичного та/або 

представницького управління, автономії та незалежності, а також пріоритету людей та 

соціальних цілей над капіталом у розподілі та використанні надлишків та/або прибутку та 

активів. Суб’єкти ССЕ прагнуть до життєздатності та стійкості в довгостроковій перспективі, 

а також переходу від неформальної економіки до формальної та здійснюють діяльність у всіх 

секторах економіки. Вони втілюють у життя низку цінностей, що лежать в основі їх діяльності 

та відповідають вимогам, що стосуються піклування про людей і планету, рівності та 

справедливості, взаємозалежності, самоврядування, прозорості та підзвітності, а також 

забезпечення можливостей для гідної праці та отримання засобів до існування. Відповідно до 

національних умов ССЕ включає кооперативи, асоціації, взаємні товариства, фонди, соціальні 

підприємства, групи взаємодопомоги та інші суб’єкти, що діють відповідно до цінностей та 

принципів ССЕ. 

Враховуючи складні обставити розвитку національної економіки в умовах воєнного 

стану, особливо важливим є імплементація положень концепції соціальної і солідарної 

економіки для України. Адже, як показала практика, в складних умовах відстоювання 

незалежності відбулася консолідація і зміцнення громадянського суспільства в Україні на 

основі спільної мети – дати відсіч агресору та відвоювати анексовані території. Особливо в 

перші місяці з початку повномасштабної  війни саме завдяки активізації волонтерського руху, 

стійкості та патріотизму населення,  вдалося дати гідну відсіч агресору та сформувати систему 

недержавної підтримки ЗСУ.  

З іншого боку, як під час війни, так і у повоєнний період виникатиме додаткова потреба 

залучення громадянського суспільства до вирішення соціальних, психологічних, медичних, 

гуманітарних, житлово-комунальних та інших проблем воїнів і постраждалих верств 

цивільного населення, особливо дітей. В таких умовах саме розвиток соціальної і солідарної 

економіки може стати ключовим фактором для швидшої повоєнної адаптації, реабілітації, 

реінтеграції постраждалих верств населення, в тому числі повернення українських біженців 

назад до України.  

Отже, реалізація концепції соціальної і солідарної економіки корелює з реалізацією 

визначених на рівні ООН Цілей сталого розвитку до 2030 року, адже частина цих цілей 

охоплюють соціальні аспекти або соціальну компоненту сталого розвитку. Тому у подальших 

дослідженнях важливо детальніше вивчити систему індикаторів, на основі яких можна 

детальніше вивчити розвиток соціальної і солідарної економіки на національному і 

регіональному рівнях в Україні. Також важливо розглядати концепцію соціальної і солідарної 

економіки в контексті ініціатив МОП щодо забезпечення гідної праці, забезпечення 

інклюзивного, стабільного, сталого розвитку. Можна констатувати, що стимулювання 

розвитку соціальної та солідарної економіки має стати важливим напрямком державної 

соціально-економічної політики в Україні на найближчі десятиліття.  
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ПОКАЗНИКИ ТА НАСЛІДКИ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На наступному ета важливо визначити гіпотезу проведення подальшого наукового 

дослідження. Суть нашої гіпотези полягає в тому, що можливо на основі вивчення 

теоретичних засад та за результатами аналізу можна буде вийти на конкретні пропозиції щодо 

формування спеціальної структури, яка дозволить поєднати в єдиному інформаційному полі 

усіх зацікавлених користувачів інформації про мобільність робочої сили на регіональному 

ринку праці та створити ефективну систему обміну інформації між ними.  

В сучасній економіці мобільність робочої сили можна охарактеризувати низкою 

показників, які мають відносний або абсолютний характер. До абсолютних показників варто 

віднести оборот з прийняття, яких зазвичай характеризує чисельність прийнятих, а також 

оборот звільнення, який чисельність звільнених працівників за відповідний період часу. 

Такий показник як необхідний оборот зі звільнення показує як відбуваються зміни на 

підприємстві зокрема в чисельності працівників через призму таких показників як стан 

здоров’я, служба в збройних силах України та вихід на пенсію. Можна спостерігати звільнення 

працівників через порушення трудового порядку і за власним бажанням сама ж інтенсивність 

цього руху може визначати таку плинність кадрів в цілому по підприємстві, яку досить 

складно передбачити та регулювати. Постійно на підприємстві є певна чисельність 

працівників, яка змінилась за відповідний відрізок часу та характеризує кількість звільнених 

по відношенню до кількості прийнятих. Ті ж працівники які працюють весь період часу 

називаються стабільним персоналом на той чи інший момент. Всі без винятку абсолютні 

показники є досить важливими для працівників відділу кадрів адже вони дають інформацію 

яка є необхідна для порівняння з попередніми періодами.  

«Не можемо оцінити абсолютного показника плинності кадрів, наприклад, 100 осіб, доки 

не знатимемо, яким він був у попередньому періоді, який він на аналогічних підприємствах, 

яку частку він становить у середньообліковій чисельності працівників. Тобто абсолютні 

показники самі по собі не містять аналітичної інформації і мають значення передусім для 

порівняння та для розрахунку відносних показників» [1]. 

Негативні наслідки від процесу плинності кадрів представлено на рисунку До 

негативних наслідків можна віднести (рис. 1). 

Варто відмітити, що сама по собі  плинності кадрів на підприємстві відображає 

різноманітні прогалини в системі управління, що дозволить в майбутньому побудувати більш 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4133
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2019/12/Final_Position-Paper-SSE-and-SDGs_UNTFSSE.pdf
https://knowledgehub.unsse.org/wp-content/uploads/2019/12/Final_Position-Paper-SSE-and-SDGs_UNTFSSE.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/03/UN-Inter-Agency-Task-Force-on-Social-and-Solidarity-Economy-submission_May2017.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/03/UN-Inter-Agency-Task-Force-on-Social-and-Solidarity-Economy-submission_May2017.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848633/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848633/lang--en/index.htm
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ефективну політику по відношенні до найманих працівників. Водночас плинність кадрів для 

будь якого підприємства зазвичай є досить великою проблемою, яка в майбутньому може 

призвести до ускладнення економічного становища самого суб’єкту господарювання. 

 

Рис. 1. Наслідки впливу плинності кадрів для роботодавців (побудовано автором за 

джерелом [2]) 

 

До основних етапів регулювання даного процесу на підприємстві можна віднести: 

1) збір та обробка інформації про причини звільнення  

2) виокремити основні аспекти даного явища;  

3) розробити та запровадити ряд заходів для стабілізації ситуації.  

Для працівників низький рівень оплати праці є одним із факторів  зміни робочого місця, 

оскільки саме заробітна плата певним індикатором платоспроможності громадян, а це 

дозволяє їм задовільнити ряд основних потреби. В нашій державі спостерігається така 
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недоотримання продукції через зниження продуктивності 
праці у працівників, що подали заяву про звільнення (або у 

тих, хто підлягає скороченню – з моменту оголошення 
працівникові про його скорочення)

витрати на навчання працівників, прийнятих на місце 
звільнених внаслідок плинності

недоотримання продукції під час навчання та стажування 
осіб, що були прийняті на роботу замість праців' ників, які 

звільнилися

недоотримання продукції з робочих місць, що про' стоюють через 
звільнення працівника

витрати на проведення робіт по найму і звільненню 
працівників (вміст штату працівників відділу кадрів, рек' 

ламування потреби в робочій силі)

недоотримання продукції в період адаптації на ро' 
бочому місці
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тенденція, що звільнившись працівники не прагнуть шукають роботу в межах нашої країни, а 

здебільшого їдуть за кордон оскільки там рівень оплати праці в декілька разів перевищує 

поточний. 

Варто зауважити, що саме рівень технічної організації праці, нормування праці та умови 

праці відіграють важливу роль у стабілізації персоналу, але нажаль значна кількість 

підприємств працюють за досить застарілими технологіями, що не дозволяє в рази збільшити 

продуктивність праці, а також забезпечити ефективність трудової діяльності загалом. 

За результатами проведених досліджень можна припустити, що припустимою є 

величина плинності кадрів на підприємстві в межах 7%, а якщо ж плинність кадрів є меншою 

за даний показник то це свідчить про те, відбувається ряд негативних подій. Які в майбутньому 

матимуть негативне відображення на роботі самого підприємства. Таким чином показник 

плинності кадрів є всоєрвідним інидикатором щодо ефективності роботи підприємства не 

лише як окремого субєкта господарювання, а також  ісоціально-економічного розвитку нашої 

економіки.  
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ВІДБУДОВА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ 

РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ  

 

Військові дії Росії з 24 лютого 2022 року спричинили руйнування як у зоні проходження 

фронту, де велись активні бойові дії, так і в районах повітряних бомбардувань російським 

озброєнням тилових районів України [4]. Таким чином, маємо зазначити, що територія 

України має різний ступінь інтенсивності проведення бойових дій. Актуальний список 

адміністративних одиниць України, що знаходяться в зоні проведення бойових дій, під 

окупацією або визволені з окупації публікуються з певною періодичністю [6].  

Головними питаннями відновлення та збереження культурної спадщини України є такі: 

– наявність необхідної доступної та повної інформації щодо руйнувань та пошкоджень 

об’єктів культурної спадщини; 

– ведення реєстру об’єктів культурної спадщини, які мають різний ступінь 

ушкодження, використовуючи сучасні технології передачі інформації. Наприклад, при 

відновленні культурної спадщини в Хорватії та Боснії і Герцеговині часто такі об’єкти 

реєструвались без використання доступної інформації.  

– залучення усіх зацікавлених сторін до реєстру об’єктів, що постраждали від війни, а 

також у процес відновлення даних об’єктів. Аналізуючи документи щодо відновлення 

спадщини в Хорватії та Боснії і Герцеговині, значна участь була міжнародних організацій, 

серед яких ЮНЕСКО, ICOMOS, європейські фонди та організації (War damage to the cultural 

heritage. 1993). В даному випадку виникає питання залучення місцевих громад до 

упорядкування та процесу відновлення культурної спадщини, передовсім, нерухомої, яка має 

значення для цих спільнот. Дана парадигма розглядає залучення місцевих спільнот разом з 

місцевою владою, крім міжнародних організацій, державних інституцій, інших зацікавлених 

сторін [3].  
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– аналіз географії поширення культурної спадщини України, а також взаємозв’язок 

об’єктів, що зазнали руйнувань та ушкоджень, а також регіонів різної інтенсивності 

військових дій. Питання безпосереднього руйнування культурної спадщини є актом агресії 

Російської Федерації чи відбувається через масштаби використання військової техніки, а 

руйнування відбуваються не через спроби знищення нерухомої спадщини, залишається 

відкритим. Досвід Боснії і Герцеговини говорить про те, що часто такі руйнування є проявом 

культурного геноциду проти держави, на території якої відбувається війна [2]. Відновлення 

таких об’єктів має відбуватись при активній участь місцевої влади та місцевих спільнот, а 

відновлені суспільні блага будуть слугувати для потреб спільноти як адміністративної одиниці 

(через інструменти управління, фінансування), так і суспільної одиниці (окремої спільноти, 

етнічної чи релігійної групи).  

Знищення об’єктів культурної спадщини на території України відбувається не тільки 

точкових об’єктів через ракетні обстріли, але також в зонах російської окупації відбувається 

вандалізм, наприклад, музеїв, бібліотек, центрів культури місцевих спільнот. Відбувається 

знищення також цілих міських кварталів та міських ландшафтів.  

Міжнародне право має ряд нормативних документів для захисту культурної спадщини 

в умовах збройного конфлікту. Визначення охорони культурної спадщини у ситуації 

збройного конфлікту та включення міжнародних організацій зі збереження спадщини є 

важливим інструментом на шляху відновлення спадщини, покладення відповідальності за 

знищення об’єктів, а також підґрунтя для доступу міжнародної допомоги у відновлення 

спадщини, відповідальності держави-агресора за скоєння злочину щодо культурної спадщини. 

Гаазька декларація 1954 року передбачає охорону культурної спадщини в умовах 

збройного конфлікту. Стан та охорона культурної спадщини, що перебуває в зоні окупації 

іншої країни, є відповідальність країни-окупанта. Це означає, що нерухома культурна 

спадщина України в зоні російської окупації підпадає під поняття злочинних дій окупанта у 

разі знищення або пошкодження. Питання захисту культурної спадщини є компетенцією 

ЮНЕСКО. Дана організація може допомагати в організації захисту культурної спадщини 

державі, до якої належить спадщина [1].  

Повномасштабна агресія Росії викликала реакцію ЮНЕСКО щодо захисту культурної 

спадщини України, що спирається на низку протоколів із захисту спадщини, в тому числі, 

Гаазької декларації 1954 року з доповненим протоколом 1999 року [7, 8]. Виконання UN 

Security Council Resolution 2347 та повна імплементація пропозицій передбачає ряд дій, серед 

яких:  

– ведення та покращення практики складання реєстру об’єктів культурної спадщини на 

місцях, передусім формування цифрових даних, де це можливо, зробити доступними для 

відповідних органів влади та відповідних закладів, що займаються управлінням та 

збереженням культурної спадщини; 

– створення спеціалізованих підрозділів органів центральної та місцевої влади, 

співпраця з правоохоронними та митними службами, судової влади для фіксації злочинів у 

зоні військового конфлікту або викликані в результаті терористичних дій країни-агресора; 

– розробка освітніх програм  із питань захисту культурної спадщини для підготовки 

спеціалістів та зацікавлених сторін для ефективної співпраці ([9].  

Питання демонтажу об’єктів культурної спадщини регулюється законом про її захист 

навіть в умовах воєнного стану. Військові адміністрації мають погоджувати зміну фізичного 

стану об’єкта з органами управління та захисту культурних цінностей України [5]. 

Проблема управління культурною спадщиною пов’язана з кількома адміністративними 

аспектами. Перший аспект пов’язаний з тим, що на нижчих адміністративних рівнях часто 

відсутні організаційні департаменти локальної влади, які мають займатись культурною 

спадщиною. Часто це питання пов’язане з національною та регіональною політикою, міськими 

поселеннями. На низових адміністративних одиницях управління спадщиною є завданням 

окремих департаментів, проте часто, без відповідних спеціалістів. Дані об’єкти локального 
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значення мають бути на балансі місцевої влади. Причиною відсутності значної частини 

культурної спадщини поза реєстром є часто небажання утримувати на фінансовому балансі 

такі об’єкти або відсутність оцінки об’єктів культурного значення.  
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СЕКЦІЯ6. РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНЕ 

ПАРТНЕРСТВО. 
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Науковий керівник: Садовенко М. М.,  к.е.н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування 

Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна 

 

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Ринок праці являє собою один із складних компонентів ринкової економіки, в якому 

взаємодіють інтереси працівників і роботодавців, щодо визначення ціни робочої сили та умов 

діяльності, а також відображає практично всі соціально-економічні процеси, що відбуваються 

в країні. Спираючись на сьогоднішні умови, ринок праці в Україні зазнав значних змін. А саме 

потрапивши у серйозну кризу, не в змозі задовольнити потреби робочої сили на фактичних 

робочих місцях. 

Вагомий  внесок  у  дослідження  даної теми зробили: Л. Г. Федунчик, А. Г. Бабенко, 
О.Ю. Амосов, Н.Д. Лук’янченко, І.Д. Падерін, О. Мудра. 

Л. Г. Федунчик розглядає економічну категорію «ринок праці» як  складну соціально-

економічну систему, що відображає відносини найманого працівника і роботодавця з приводу 

купівлі-продажу робочої сили особисто або через посередників, а ситуація на ньому є 

індикатором стану економіки країни [1, c. 32]. 

А. Г. Бабенко, О.Ю. Амосов, Н.Д. Лук’янченко, І.Д. Падерін  розуміють ринок праці як 

систему суспільних відносин, пов‘язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім 

того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу 

силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між 

роботодавцями і найманими працівниками [2, c. 116]. 

О. Мудра визначає у вузькому сенсі ринок праці як складову частину сукупного ринку 

праці, основними характеристиками якого є пропозиція робочої сили, тобто контингент 

незайнятого населення, що шукає роботу, і попит на робочу силу або неукомплектовані робочі 

місця, що відображають незадоволену частину загальної потреби економіки в кадрах [3, c.36]. 

Наведені визначення можна сформулювати в один термін про ринок праці як суспільно-

економічну систему відносин, яка пов’язує пропозицію роботодавця та попит найманого 

робітника на робочу силу.    

З початком повномасштабного вторгнення на територію України темп життя людей 

змінився, а разом з ним і економіка нашої країни. Введення бойових дій та евакуація змусило 

чимало підприємств припинити свою діяльність аби убезпечити життя своїх працівників. З 

цього і почалось безробіття та спад виробництва.  

 Суттєвим став дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Попит на робочу 

силу різко зменшився через неможливість працювати у зонах бойових дій, зниження попиту 

на товари та послуги, проблеми з логістикою та невизначеність майбутнього. Окрім того, в 

країні має місце значна тінізація ринку праці — багато вакансій пропонуються без 

оформлення, як підробіток тощо. Зрозуміло, що в таких умовах ні на легальну зарплату, ні на 

якісь соціальні гарантії, ні на стаж, українці не можуть розраховувати [4, с. 2]. 

У січні-жовтні 2022 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 809 тис. 

зареєстрованих безробітних, що на 23% менше, ніж у відповідному періоді минулого року [5]. 

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід, 21% 

раніше працювали в оптовій та роздрібній торгівлі; 15% – на підприємствах переробної 
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промисловості; 15% - у сільському господарстві; 14% – у державному управлінні й 

соціальному страхуванні [5]. 

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники 

сфери торгівлі та послуг (17%); робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (17%); 

службовці та керівники (13%); представники найпростіших професій (13%); фахівці (11%); 

професіонали (10%); кваліфіковані робітники з інструментом (9%) [5]. 

Реєстрація  меншої  кількості  безробітних пов’язана з рядом причин: виїзд великої 

кількості громадян за кордон; неможливістю отримувати  дані  із  тимчасово  окупованих 

територій;  відсутністю  точної  інформації  від роботодавців,  які  в  умовах  воєнного  стану 

можуть відтермінувати її вчасне подання; зі зменшенням підконтрольної українській владі 

території. Велика кількість громадян виїхали за кордон або в інші регіони, і вважають своє 

місце перебування тимчасовим. Разом з тим в умовах війни внесені зміни у трудове 

законодавство,  коли  роботодавці  у  період  дії воєнного  стану  можуть  припинити  дію  

трудової  угоди,  або  ж  відправити  працівників  у неоплачувану  відпустку  на  період  

воєнного стану.  Слід  зазначити,  що  в  Україні  завжди була  ситуація,  що  більшість  

безробітних  не реєструвалися  у  державних  органах  зайнятості та шукали роботу самостійно, 

що наразі спостерігається ще в більшій мірі. Тому при загалом  допустимих  показниках  

ситуація на  ринку  праці  є  досить  проблематичною. Прогнозується,  що  чисельність  

безробітних зростатиме  також  по  мірі  того,  як  українці повертатимуться з-за кордону [6]. 

Зокрема, з 1 березня працевлаштовано 214,2 тис. осіб, з них з них 177,1 тис. безробітних. 

Крім того, з початку березня 6,9 тис. безробітних припинили реєстрацію у зв’язку з призивом 

на військову службу. Середня тривалість пошуку роботи безробітними скоротилася з 117 до 

99 днів.  

За видами економічної діяльності, протягом січня-жовтня 2022 року найбільше 

безробітних громадян працевлаштовано: у сільському господарстві (26%), у промисловості 

(15%), в сфері торгівлі (15%), в державному управлінні та обороні (9%) [7]. 

На сьогоднішньому ринку праці абсолютну перевагу мають роботодавці. Багато 

компаній звільняють працівників і скорочують зарплату, оскільки доходи падають. Однак не 

всі великі підприємства скорочують штат через необхідність забезпечити належний рівень 

виробництва, оскільки можуть бути втрачені працівники дефіцитних спеціальностей. Як 

правило, першими звільняються некваліфіковані працівники, оскільки компанії готуються 

продовжувати працювати з тими, на кого покладено виробничі операції. Звільнення 

відбувається лише тоді, коли чітко усвідомлено, що найближчим часом відновити роботу на 

підприємстві неможливо. Сьогодні переважна більшість компаній змушена працювати за 

значно нижчу зарплату, ніж до війни, і тому вдається до скорочення зарплатні. Крім того, 

великі корпорації працюють дещо краще, ніж малі та середні підприємства, які дуже залежать 

від споживчого попиту. 

Отже, за час воєнного стану, ринок праці зазнав чи малих змін. Припинення діяльності, 

нестача ресурсів підприємства, спричинились скороченню робочих місць, що призвело  

збільшення кількості безробітних та зменшення платоспроможності населення. Найбільший 

відсоток зареєстрованих безробітних припадає на працівників торгівлі, послуг та 

обслуговування, що досить не дивно. Адже ті бізнеси, які відносно залишились на плаву, 

потерпають через проблеми з логістикою та нестачу сировини. Хоч і за деякий час країна 

почала відновлювати економіку, громадяни які виїхали за кордон або знаходяться на 

окупованих територіях, не додають частки в зайнятості населення. Натомість 

працевлаштування пішло більш у сферу сільського господарства, адже при закритих кордонах, 

потрібно забезпечувати країну харчовими продуктами та кормів для тваринництва. У 

майбутньому очікується, що ситуація з працевлаштуванням безробітних покращиться.  
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РИНОК ПРАЦІ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЙОГО 

ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Через вторгнення росії в Україну, наша держава зіштовхнулась зі 

складними випробуваннями, зокрема Україна зазнала потрясінь в економічній сфері, політичній, та 

соціальній сферах. Економічні негаразди почались з обмежень повітряної та морської логістики, що 

примусило місцевий бізнес зупинити повністю, або, як мінімум, частково експорт до звичних 

ринків, що призвело до обмеження платоспроможності більшості підприємств. Частина 

промислової інфраструктури східного регіону знищена вщент, території де проходять бойові дії 

стали непридатні для життя, що зумовило міграцію населення з лінії розмежування та тимчасово 

окупованих територій вглиб країна, або зовсім за її межі. У зв’язку с вищенаведеним зазнав проблем 

і ринок праці, частина працівників залишилась без роботи, частина перемістились з окупованих 

територій в інші регіони України та стали вимушеними переселенцями, дехто виїхав за межі 

України. Відповідно, враховуючи те, що заробітна плата є елементом ринку праці та визначається 

співвідношенням попиту й пропозиції на ньому, в сфері оплати праці також почали проявлятися 

негативні явища – від зниження рівня оплати праці до її невиплати через зупинку бізнеса.  

Наразі ринок праці України зазнає значних змін, так як має адаптуватись до реалій сьогодення. 

В країні спостерігається зростання рівня безробіття, зростає плинність кадрів на підприємствах. 

Проте, в окремих сферах діяльності та на певній групі робочих місць (що переважно передбачають 

використання чоловічої робочої сили) відчувається дефіцит робочої сили. Отже, очевидно, що 

кадровим службам необхідно швидко адаптуватись до реалій вітчизняного ринку праці та 

готуватись до можливих змін в післявоєнний час. Слід зауважити, що наразі проблематика 

регулювання ринку праці та заробітної плати в умовах війни та питання їх післявоєнного 

відновлення є фактично новою для сучасної економічної науки й потребує ретельного 

опрацювання.  

Метою дослідження є узагальнення тенденцій розвитку ринку праці в умовах воєнного стану 

та розробка рекомендацій щодо його відновлення в післявоєнний період. 

Викладення основного матеріалу. Не можна не відзначити, що у перші дні та місяці війни в 

Україні ринок праці фактично «рухнув» , але через кілька місяців знов почала з’являтись активність 

як з боку робітників, так и роботодавців. Проте, за період з лютого 2022 р. близько 5 млн українців 

втратили роботу з тих чи інших причин. Кількість вакансій зменшили усі роботодавці, а більш за 

все ІТ ринок, так як останній залежить від стабільності у середині держави, та стабільності 

енергетичної системи. Відповідним чином на зміну кон’юнктуру ринку праці відреагувала й 

заробітна плата працівників та її середній рівень по економіці.  

http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ekonomka-praczi-ta-socz.-vidnosini-Babenko-A.-G..pdf
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Щось подібне ринок праці бачив кілька років тому, під час пандемії COVID-2019, але тоді 

вплив був не такий потужний, як у воєнний час. В той же час зазначимо, що  пандемія COVID-2019 

допомогла провести «навчання» ринку праці України до функціонування в нових умовах й його 

адаптація після впровадження воєнного стану пройшла легше, ніж могла би бути без попередніх 

потрясінь кінця 2019-початку 2020 рр. 

Згідно статистичних даних  Work.ua  у довоєнний  період  на  сайті  було  приблизно 90  тис.  

вакансій  на день, на початку бойових дій їх кількість впала до 7-8 тис, наразі цей показник 

збільшується щотижнево [5]. Також спостерігається зміна структури вакансій, значне скорочення у 

промисловій сфера, та зростання у рітейлі, що зумовлено зростанням торгівлі товарами першої 

необхідності. Зафіксовано зростання попиту на логістичні професії, такі як, водій, логіст. 

Значного спаду зазнав ринок праці ІТ сфери, приблизно на 40-50%, спостерігається спад 

кількості вакансій, за зменшення доходу серед спеціалістів без досвіду роботи, натомість відбулося 

збільшення оплати серед спеціалістів з досвідом понад 5 років приблизно на 10% [3]. 

У зв’язку з вищенаведеним, можна констатувати, що закінчилась ера «працівника», яка 

тривала 4-5 останніх років (після відкриття кордонів з ЄС), та настав час «роботодавця», який тепер 

може диктувати свої умови найму і, перш, за все, щодо рівня оплати праці.   

У 2021 р. на 1 вакансію на сайті robota.ua претендувало 43 особи, зараз ця цифра наближається 

до 200 [4]. На ІТ порталі джінні.со, минулорічна кількість претендентів на 1 вакансію сягала 15-40 

осіб, залежно від спеціальності, наразі ця цифра зросла до 1000 серед тестувальників ПЗ [1].  

За офіційними даними вимушеними переселенцями стали близько 7 млн осіб, а це суттєвий 

рівень навантаження на ринок праці регіонів неохоплених бойовими діями [2]. 

Вищенаведені факти матимуть негативний ефект на споживчій ринок в цілому, через втрату 

платоспроможності частини населення, що в свою чергу призведе до зменшення обігу товарів, 

зменшення рентабельності бізнесу, зменшення податкових здорів та ще більше зменшить 

пропозицію на ринку праці.  

Зважаючи на те, що значна частина промисловості та інфраструктури деяких регіонів сходу 

та півдня України зруйнована, єдиним цінним ресурсом в цих регіонах залишаються люди. Саме 

тому  людський  капітал  буде ключовим фактором відновлення економіки та держави в цілому. Для 

того, щоб оперативно відреагувати на зміну ситуації в країні, програму відновлення ринку праці та 

ринку в цілому необхідно починати розробляти вже зараз.  

Основними акцентами програми щодо стабілізації ринку, що зокрема, будуть сприяти й 

покращанню ситуації в сфері оплати праці, повинні стати: 

-  програми із залучення мігрантів (як реіміграція українців, виїхавших за кордон, так і 

стимулювання в’їзду в Украну громадян інших країн) та інвестування коштів заробітчан в 

економіку України.  Якщо говорити про залучення іноземців на український ринок праці, то по-

перше треба визначити країни-донори робочої сили,  сфери діяльності, куди можуть бути залучені 

ці працівники та пільги, які можна надати цим працівникам. Подібними інструментами успішно 

користуються іноземні країни (країни ЄС, США, Англія тощо); 

- реформування  судочинної системи, що матиме вплив на ринок праці та привабливість ринку 

для іноземного капіталу, адже згідно досліджень, це є вагомим фактором відмови від українського 

ринку у іноземних компаній; 

- популяризація робітничих професій; 

- розвиток та підтримка сільського господарства, адже після активізації ринку землі, це стане 

серйозним  напрямом розвитку; 

- розробка програм перенавчання парцівників для роботи у галузях майбутнього, зокрема ІТ; 

- розробка стратегії щодо стабілізації психологічного стану громадян, що також буде мати 

вплив на їх активність на ринку праці, соціальний стан в країни тощо; 

- зменшення податкової звітності до мінімума, можливо заміна великої кількості податків на 

один; 

- спрощення в системі ліцензування видів економічної діяльності. 

Наведені вище пропозиції нададуть поштовх не лише розвитку ринку праці, але й 
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пожвавленню економіці в цілому. Усі наведені пропозиції мають довгостроковий характер та 

потребують додатково розробки тактичних заходів та рекомендацій для всіх рівнів управління.  

Висновки. Ефективно побудована стратегія стабілізації та розвитку ринку праці, надасть 

поштовх для зростання ВВП країни в цілому, поверненню громадян з-за кордону. Саме 

пожвавлення ситуації на ринку праці та поява нових видів й форм організації трудової діяльності 

стане підгрунттям для удосконалення систем оплати праці в різних видах економічної діяльності, 

що будуть повноцінно виконувати як відтворювальну, так і регулюючу функції заробітної плати.  
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ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 

 

В умовах сучасного суспільства зростає роль нематеріальних активів виробничої 

діяльності. До них відносяться інституціональний, культурний, гуманітарний, соціальний, 

символічний, людський капітали. Для дослідження кожного з них, ефективного використання 

та розвитку, потрібно не тільки сформувати необхідні методичні підходи, але й чітко 

визначити сутність і зміст самих понять з їх істотними ознаками. В умовах війни, широкої 

евакуації населення, руйнування цивільної інфраструктури України, вимушеної дистанційної 

освіти тощо особливо актуалізуються проблеми, пов’язані з рухом, зміною та потенціалом 

людського капіталу країни. Разом з тим, наявна багатовекторність сутності поняття та 

виокремлення значного переліку істотних ознак при аналізі людського капіталу 

перешкоджають формуванню поняття «людський капітал» та його діагностиці з позицій 

філософії економіки. 

Теорія людського капіталу починає формуватися в середині ХХ ст. в процесі розгортання 

постнеокласичної науки, основним принципом якої стає констатація зміни ролі людини в 

суспільстві, зростання значущості її знань, здібностей, мотивацій та досвіду. Засновник теорії 

Т.Шульц у відомих роботах «Економічна цінність освіти», «Вкладення в людський капітал: 

роль освіти та наукових досліджень», «Інвестиції в людей: економіка якості населення» 

поєднує різноманітні погляди на процес формування і використання знань в процесі праці як 

джерела майбутніх доходів і привласнення економічних благ. Тому поняття «людський 

капітал» - це міра втілення в людині здатності приносити дохід. Першим по значенню є 

поняття «капітал», який передбачає процес обміну, що відбувається певними частинами, і де 

частина отриманого більша частини вкладеного. Тому, не зважаючи на те, що його концепція 

сприяла активізації створення освітньої і наукової структури, збільшенню вкладень в їх 

розвиток, Т.Шульц розглядав людський капітал як економічну категорію, з перевагою саме 

поняття «капітал». 

Макроекономічний фундамент теорії заклав Г.Беккер. Відправним пунктом є уявлення, 

що інвестиції в освіту, фахову підготовку варто оцінювати з позицій норм віддачі, тобто як і 

від вкладень з дохідністю альтернативних інвестицій. В роботах «Людський капітал», 

«Трактат про сім’ю», «Економічний аналіз і людська поведінка» Г.Беккер здійснив розрахунок 

економічної ефективності освіти, підкреслюючи матеріально-базисну характеристику 

https://djinni.co/jobs/
https://dou.ua/
https://www.work.ua/
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сутності людського капіталу. Він, як і Т.Шульц, притримувався економічної площини 

розгляду об’єкта.  

До сутності поняття «людський капітал» зверталися і українські науковці. В роботах 

О.Бобровської, О.Грішнової, Д.Мельничука, Н.Поліщук та інших підкреслена внутрішня 

протиречність трактування елементів істотних ознак поняття. [1] Саме ця нечіткість, а іноді і 

алогічність, перешкоджає ефективному плануванню, організації та управлінню людським 

капіталом та формуванню методологічних засад його подальшого дослідження в складних 

умовах сучасної України. 

В економічні й науці людський капітал визначають як «освічену частину трудових 

ресурсів»; як «міру втіленої в людині здатності приносити дохід»; як «єдину активну форму 

капіталу» тощо. Внаслідок недосконалості визначення поняття виникає ще більше запитань. 

Прикладом може бути наступна теза: «Людський капітал – це закладений сім’єю у результаті 

фінансових, емоційних, часових та інших інвестицій фізичний, розумовий, творчий і 

моральний потенціал індивіда, який у подальшому дозволить йому отримати знання, здобути 

кваліфікацію, набути досвід та у результаті участі у суспільному виробництві – сприяти 

економічному зростанню й підвищенню добробуту. [2, с.152] 

Концептуально визначені суб’єкти формування основного носія поняття, але вони 

статичні та певною мірою обмежені. Доцільно враховувати факт існування окремих фаз 

формування людського капіталу, а саме: виховання, загальна освіта, фахова освіта, 

відтворення і нагромадження індивідуального людського капіталу, на основі якого людський 

потенціал трансформується в капітал. [3, с.212] Безумовним є і те, що кожна фаза має свої 

внутрішні і зовнішні характеристики, без яких аналіз сутності поняття «людський капітал» 

буде неповним. Крім того, людина може бути носієм декількох видів капіталу: вітального, 

інтелектуального, культурно-морального; але носієм потенціальним. За висловом 

М.Мамардашвілі – «людина завжди можливість». 

При яких умовах, за якої фази формування інвестиції будуть мати ефект, принести дохід 

як окремій людині, так і суспільству в цілому? Але аналіз людського капіталу в межах 

економічного прибутку не відповідає новому імперативу відносин особистості, господарства 

і суспільства. Капітал особистості і людський капітал, як економічне і соціальне явище, 

знаходяться в умовах діалектичного протиріччя. Про капітал особистості – суб’єкта можемо 

говорити в символічному сенсі, а не економічному розумінні. Без зміни самої людини, її 

світогляду, вимоги відповідальності не тільки за себе, але і за суспільство, - всі потенції 

суб’єкта можуть направлятися як на процес творчий, так і руйнівний. Людський капітал, як 

будь-який, змінюється під впливом і дією ендогенних та екзогенних факторів. Тому філософія 

економіки в умовах постіндустріального суспільства все більше уваги приділяє 

нематеріальним впливам на формування людського капіталу та його сутності. 

Висновки. 

1. Зважаючи на складність поняття «капітал», доречно чітко розділяти поняття 

«людський капітал» і «людський ресурс», які в економічній науці прийнято вважати 

синонімами. Ресурс – це те, що маємо і можемо відповідно використовувати. Капітал – це 

дохід через інвестиції. Коли мова про інвестиції в нематеріальну сферу (освіту, здоров’я, 

розвиток здібностей тощо), то мова йде про потенцію, ймовірність, можливість щодо 

майбутнього використання. 

2. Капітал передбачає (за визначенням) зростання відносно інвестицій. Феномен 

людського капіталу іманентно незалежний: збільшення інвестицій в освіту, розширення 

мережі навчальних закладів не означає відповідного зростання якості людського капіталу. 

3. До визначення сутності поняття «людський капітал» треба підходити 

диференційовано: з одного боку, розглядати як соціально-економічну, економічну і виробничу 

категорію; а з іншого – як позаекономічний, імматеріальний феномен з його ознаками. 
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЯК ВИЯВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЧАС ВІЙНИ 

 

Волонтерство як соціальне явище входить у суспільне життя України після відновлення 

нею незалежності у 1991 році. Цьому сприяли наявність низки організацій соціальної 

підтримки, в основі яких сім’я, місцева громада, державні структури, громадські об’єднання.  

Волонтери – це ті громадяни, яким небайдуже, що буде з їхньою державою чи з їхнім 

населеним пунктом, на їх вулиці чи з їх дітьми. Ключова ознака, що вирізняє волонтерів з-

поміж інших громадян, це – небайдужість до потреб інших, які держава, влада вирішити не в 

змозі. З одного боку, можна чекати, писати запити, скарги щодо вирішення конкретних питань, 

проблем тощо, а з іншого – брати ініціативу у свої руки, шукати однодумців та спрямовувати 

власні зусилля на розв’язання проблем, реалізацію власних ініціатив у різних сферах 

життєдіяльності.  

Можемо констатувати, що до 2014 р. волонтерський рух в Україні перебував у стадії 

становлення й формування, розвиток волонтерських організацій в Україні, в основному, 

підтримували й фінансували міжнародні фонди й організації. Волонтерський рух торкався 

нескладних питань суспільного розвитку, допомоги в організації та проведенні заходів різного 

спрямування (мистецьких, культурних, спортивних), реалізації екологічних ініціатив, 

туризму, проведення й організації дозвілля дітей та молоді тощо. У подальшому поступово 

спостерігаємо становлення волонтерської діяльності України як достатньо впливового 

чинника самоорганізації громадян. 

Опираючись на статтю 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» (2011 р.), маємо 

чітке її визначення, як «добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 

здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (стаття 1 Закону України 

«Про волонтерську діяльність». Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. 

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, 

дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. [2, с.1]  

Закон чітко регламентує, хто може бути волонтером, їх права та обов’язки. Волонтерами 

можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють 

волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-

вихователів або піклувальника. [2, с. 2]  

Виходячи з аналізу нормативної бази, доходимо висновку про регламентацію діяльності 

волонтерів та їх соціальний захист на законодавчому рівні України. Особливо важливо й 

актуально це стало в умовах повномасштабної війни російської федерації проти України, що 

розпочалася 24 лютого 2022 р. Ця подія викликала хвилю піднесення волонтерського руху, 

який був започаткований та апробований Революцією Гідності 2014 р. та військовою агресією 

рф у Криму та на Донбасі.  
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Варто зауважити, що волонтерський рух з його благодійною діяльністю спрямований на 

покращення життя суспільства, і саме це робить суспільство більш толерантним й 

милосердним щодо потреб інших його членів.  

З урахуванням подій, що розгортаються в Україні протягом останніх років, категорії 

соціально незахищених, соціально вразливих громадян значно розширилися за рахунок 

внутрішньо переміщених осіб з територій, що перебувають  в зоні активних бойових дій чи 

під тимчасовою окупацією, учасників бойових дій (в зоні АТО/ООС, російсько-української 

війни), членів їх сімей, а також членів сімей загиблих у зоні бойових дій, та інших громадян, 

які потребують не лише професійної допомоги соціальних працівників, психологів, юристів, 

медиків, а й відчувають потребу в найнеобхіднішому, що забезпечує їх життєдіяльність. На 

допомогу професіоналам прийшло багато людей, які готові надати допомогу на безоплатній 

основі, як прояв своєї громадянської позиції, добровільно взяти відповідальність за справи, 

що безпосередньо не торкаються їх особистих інтересів. [1, с. 51] 

На сьогодні волонтерство є надзвичайно важливим в умовах війни і працює на 

збереження державної незалежності, пробудження самосвідомості та самоідентичності 

українського народу. Бо саме волонтери організовують курси з вивчення української мови для 

внутрішньо переміщених осіб, заходи навчально-виховного та спортивно-розважального 

характеру для дітей-переселенців, залучають ВПО і до волонтерської діяльності (як, 

наприклад, плетіння маскувальних сіток) і т. ін. У цій діяльності важливим є ще й психологічні 

аспекти життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб, які не залишені сам на сам зі своїми 

проблемами, не перебувають осторонь життя місцевої громади, де вони мешкають, 

інтегруються у неї за допомогою місцевих жителів-волонтерів, відчувають себе частиною 

великого українського народу, хочуть бути корисними, а таким чином, зникають роками 

створені штучні поділи та бар’єри у великого народу однієї України.  

Відмінною рисою волонтерства є формування у залучених до нього осіб почуття 

відповідальності за долю держави глобально, конкретних людей зокрема тощо. І що важливо, 

таким чином вирішуючи проблеми інших, ці люди допомагають собі, відволікаючись від своїх 

щоденних проблем, підвищують почуття власної важливості, усвідомлюють свою потрібність 

і т. ін. 

Особливістю соціального партнерства у часі війни є важливість та необхідність розвитку 

тих напрямів волонтерства, якими до цього займалися профільні фонди, наприклад, допомога 

військовим, внутрішньо переміщеним особам, населенню, яке перебуває у зоні проведення 

активних бойових дій, також залучення волонтерів до виконання державних функцій тощо [3, 

с. 7]. 

 Для того, аби волонтерська діяльність була ефективною та необтяжливою для її 

учасників, варто знати й дотримуватись кількох важливих правил. По-перше, дуже важливо з 

початку долучення до цієї форми діяльності визначитись із напрямками роботи – чим 

займатися. Фахівці радять робити в першу чергу те, що людина вміє, на чому знається. По-

друге,  бажано зосередитися на одному напрямку діяльності. [4, с. 1] Не варто  брати участь у 

кількох заходах чи проектах одночасно, бо це може призвести до розпорошення зусиль, до 

надмірної втоми,  а відтак, до емоційного вигорання та фізичного виснаження. 

У сучасних українських реаліях потреба у волонтерській діяльності зростає. Для 

розв’язання нагальних питань зусиль і фінансів держави бракує, тому соціальні служби 

потребують допомоги небайдужих громадян, готових до безкорисливої праці. Таким чином, 

налагоджене соціальне партнерство між громадами, об’єднаними спільною метою через 

волонтерську діяльність та державними інституціями (як от, центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді тощо). 
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СИТУАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ 

 

Проблема розвитку освітнього лідерства завжди розглядалася як чинник удосконалення 

освіти та спосіб підвищення її ефективності, про що свідчать праці таких зарубіжних 

науковців, як Н. Беннетт, П. Брей, Т. Буш, Х. Ґантер, Дж. Коттер, К. Лейтвуд, С. Сендлер, Д. 

Хопкінс. Різні аспекти лідерства в освіті вивчали такі вітчизняні дослідники, як М. 

Виноградський, В. Громовий, Д. Даниленко, С. Калашнікова, Л. Карамушка, Л. Кравченко, П. 

Коломінський, В. Крижко, К. Линьов, О. Мармаза, І. Миськів, Н. Мукан, Н. Селіверстова, Л. 

Сергеєва та ін. Хоча в окремих дослідженнях стверджувалося, що  найкращі  результати  дає  

поєднання  орієнтації  на  досягнення  з  орієнтацією  на міжособистісні взаємини, стійкі 

взаємозв‟язки між цими характеристиками поведінки лідера і результатами роботи, 

очолюваної лідером групи, такі не були виявлені. Різні лідери, що демонструють  ідентичну  

поведінку,  далеко  не  завжди  досягають  однакової  ефективності. Більш того, один і той же 

лідер, який виявляє одну й ту ж поведінку в двох різних ситуаціях, не завжди однаково 

ефективний в обох контекстах. Це усвідомлення привело дослідників до необхідності 

вивчення ситуативних змінних.  
Ситуаційність – це визначальний вплив одного явища на інше. Стосовно нашого 

контексту: щоб лідер був ефективним, йому необхідно адаптувати свою поведінку та стиль до 

реальних умов та поточних обставин. Стиль освітнього лідерства, який приносить успіх в 

одній ситуації, може опинитися неефективним в іншій. Не існує найкращого стилю лідерства, 

ефективність лідерства багато в чому залежить від послідовників та ситуації. Вважають, що 

ситуаційні змінні (завдання, структура, контекст, середовище) та характеристики 

послідовників значно впливають на стиль лідера [1]. Ситуаційні теорії лідерства включають в 

себе елементи теорії лідерських якостей і поведінкових теорій та додають до них ситуаційні 

складові: відносини лідера з послідовниками, структуру завдань, формальну владу лідера, 

мотиви і здатності послідовників тощо. Трьома найпопулярнішими ситуаційними теоріями 

лідерства є: ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера (Fiedler, 1967), теорія «шлях – мета» Р. 

Хауза (House, 1971) і теорія ситуаційного лідерства Херсі-Бланшара (Hersey & Blanchard, 1969; 

Hersey, Blanchard & Johnson, 2012).  

Модель лідерства, яку розробляли протягом декількох десятиліть Пол Херсі та Кеннет 

Бланша - це спосіб зміни поведінки лідера відповідно до типу людей, яким він повинен 

керувати, і його рівня розвитку. Однією з головних ідей цієї теорії є те, що не існує єдиного 

способу поведінки як лідера. Навпаки, такі елементи, як ситуація або рівень зрілості як лідера, 

так і його послідовників, визначатимуть, яка найкраща стратегія для наслідування. В основі 

ситуаційної моделі лідерства лежить ідея про те, що немає єдиного способу керувати людиною 

або групою. Навпаки, залежно від таких факторів, як характеристики послідовників або 

характер завдання, яке необхідно виконати, для кожної ситуації буде потрібно інший спосіб 

утримання керма. Теорія ситуаційного лідерства Херсі – Бланшара пропонує лідеру вибирати 

тип поведінки з урахуванням рівня розвитку (рівня зрілості) своїх послідовників. Рівень 
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зрілості має дві складові: професійну і психологічну. Професійна складова включає в себе 

знання та вміння: вміння брати на себе відповідальність і виконувати роботу до призначеного 

терміну, наявний досвід роботи; психологічна – наполегливість, самостійність, орієнтацію на 

досягнення, мотивацію до виконання роботи, готовність приймати на себе забов‟язання. 

Професійна складова, також виражається в здатності, а психологічна – в готовності підлеглих 

виконувати робочі завдання. Керівник з урахуванням завдання, яке виконує, й на підставі своєї 

суб’єктивної оцінки визначає порівняльну зрілість конкретної людини або робочої групи і 

вибирає стиль поведінки, найбільш ефективний в такій ситуації [2]. 

Згідно з цією теорією, хороший лідер  в закладі освіти повинен вміти пристосовувати 

свою поведінку і спосіб спрямування до конкретного середовища, в якому він опиняється. У 

своїх дослідженнях Пол Херсі та Кеннет Бланшар намагалися розрізняти найбільш поширені 

типи лідерства і з яким класом підлеглих кожен з них був більш ефективним. Лідер 

обґрунтовує свої рішення та дає можливість підлеглим поставити запитання та  з’ясувати 

деталі, які стосуються виконання завдань. Стиль участі характеризується значним інтересом 

до взаємовідносин та незначним інтересом до завдань. Лідер ділиться думками з підлеглими 

та залучає їх у процес прийняття рішень. Стиль делегування відображає незначний інтерес і 

до завдань, і до взаємовідносин. Лідер не дає серйозної підтримки співробітникам, тому що 

відповідальність за прийняття та виконання рішень лежить на підлеглих. Тобто щоб бути 

справжнім лідером, необхідно пояснювати підлеглим, що та як робити, якщо вони слабо 

володіють професійними навичками, мають невеликий досвід роботи та відчувають 

невпевненість у собі. Необхідно визначати напрям діяльності підлеглих, стимулювати їхню 

ініціативу та обґрунтовувати свої рішення, якщо співробітники непогано володіють 

професійними навичками та проявляють прагнення до навчання [3]. 

Модель Бланшар і Херсі розрізняє чотири типи лідерства, що ґрунтуються на кількості 

управлінської поведінки, яку має лідер, і на підтримку, яку він демонструє своїм підлеглим. 

Крім того, він розрізняє чотири "рівня зрілості" працівників на основі їх компетентності 

виконувати завдання, яке вони повинні виконувати, та ступінь готовності, яку вони готові 

отримати від своїх зобов'язань та їх мотивації до їх виконання.. За словами Бланшар і Херсі, 

лідер повинен пристосувати свій спосіб поводження до своїх підлеглих, головним чином, 

відповідно до рівня їх зрілості. На основі цієї суб'єктивної оцінки керівник закладу освіти і 

визначає порівняну зрілість конкретної особи чи групи. При цьому виділяють чотири рівня 

лідерства, які знаходяться у відповідності з рівнем готовності (зрілості) працівників: давати 

вказівки, «продавати» рішення, брати участь, делегувати повноваження. Дана модель, рівно 

як і інші концепції ситуаційного лідерства, не припускає пошуку одного єдино вірного шляху 

для досягнення ефективного лідерства, натомість вказує на ситуаційність лідерської 

ефективності.  

Одним з ключових чинників ситуаційності модель називає зрілість послідовників, яка 

визначається ступенем наявності у людей здібностей і бажання виконувати поставлену 

лідером задачу. Зрілість включає дві складові. Перша складова - професійна - це знання, 

уміння і навички, досвід, здібності в цілому. Високий рівень цієї складової означає, що 

послідовник не потребує у директивах і вказівках Друга складова - психологічна зрілість - 

відповідає бажанню виконувати роботу або вмотивованості працівника. Високий рівень цієї 

складової у послідовників не вимагає від лідера великих зусиль по натхненню перших до 

роботи, оскільки вони вже внутрішньо вмотивовані [4].  

Лідер-керівник закладу освіти під час своєї професійної діяльності приходить до свого 

суб’єктивного розуміння освітнього лідерства, а визначені нами підходи до лідерства мають 

допомогти керівнику обрати свій особистий стиль керівництва.  
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ЕТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Етичні питання в маркетингу не є новою сферою дослідження, бо ще стародавні 

філософи від Аристотеля до Цицерона аналізували типові проблеми етики маркетингу понад 

дві тисячі років тому, однак ці питання відчутно актуалізувались в останні кілька десятиліть. 

Про недовіру громадськості до сучасного бізнесу говориться доволі часто і досить давно. 

Згідно різних досліджень сприйняття етики різних професій, маркетологи займають останнє 

місце серед професіоналів за чесністю та етичними стандартами [1, с. 257]. Сфера маркетингу 

вже давно піддається критиці за низкою етичних аспектів, включаючи такі питання як 

відповідальність за товар, тактики продажу, неправдива реклама, демпінг, завищення цін 

тощо. На жаль, громадськість вважає такі неетичні прояви поведінки правилом, а не винятком. 

Популярність професії маркетолога в нинішніх умовах, демонстрація стійкості цієї 

популярності в умовах кризи та водночас існування істотних стереотипів у суспільстві щодо 

моральних рис та етичності поведінки маркетологів-професіоналів підтверджує доречність 

аналізу особливостей професійної етики у діяльності маркетолога. 

Етичність використання тих чи інших маркетингових інструментів чи реалізації тієї чи 

іншої маркетингової політики міститься в різних відносинах, відносинах між конкретними 

людьми, на яких покладено певні функціональні обов’язки у маркетинговій діяльності. Ці 

відносини між людьми вибудовуються в площині побудови різноманітних інституційних схем 

відносин: «продавець-покупець», «постачальник-клієнт», «виробник-посередник», 

«компанія-конкурент», «сервісна служба-споживач», «дослідник-респондент», «дослідник-

замовник дослідження» тощо. 

Головні питання етичності в сфері маркетингу корелюються з елементами комплексу 

маркетингу та функціональними питаннями. Так, ключовими питаннями етичності в 

комплексі маркетингу можуть виступати: 

 Питання, пов’язані з товаром. До цієї категорії питань відноситься продаж 

потенційно небезпечних, несправних та екологічно шкідливих продуктів. Відповідальність 

маркетолога полягає в тому, що товар повинен відповідати призначенню та заявленим при 

рекламуванні характеристикам. 

 Питання, пов’язані з ціною. До цієї категорії питань відноситься «хижацьке 

ціноутворення», завищення цін, тактика наживи, фіксація цін тощо. 

 Питання, пов’язані з розподілом. Вони стосуються, насамперед усіх питань, що 

можуть виникнути при взаємодії із посередниками. Відповідальність маркетолога полягає в 

тому, щоби досягти порозуміння з постачальниками, посередниками, дистриб’юторами. 

 Питання, пов’язані з просуванням. До етичних питань цієї категорії відноситься 

маніпулювання споживачами задля купівлі ними не потрібних їм товарів. Відповідальність 

маркетолога полягає в тому, що маркетингові комунікації повинні бути чесними та не вводити 

споживача в оману, формуючи у нього хибні очікування про товар чи компанію. 
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До функціональних питань, яких стосується маркетингова етика належать: питання, 

пов’язані з продажем; питання, пов’язані зі споживачами; міжнародні питання, зокрема 

питання міжкультурної взаємодії; питання, пов’язані із навчанням маркетингової етики; 

питання, пов’язані з маркетинговими дослідженнями; питання соціального маркетингу; 

питання, пов’язані з використанням Інтернету в комунікаціях; питання, пов’язані з 

законодавством та етикою. 

Можемо стверджувати, що ключовими атрибутами етичної діяльності маркетолога 

виступають його особиста відповідальність та етичні цінності, які притаманні йому особисто 

та суспільству в цілому. 

 
1. Nill A., Schibrowsky J.A. Research on Marketing Ethic: A Systematic Review of the Literature. Journal of Macromarketing. 

September 2007. Pp. 256-273. 
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ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Спад виробництва в сільському господарстві, негативні соціальні зміни, що 

відбуваються в аграрній сфері, міграція в міста значної частини сільських жителів створили 

ситуацію, за якої в сільській місцевості загострюються проблеми економічної активності 

населення, швидкими темпами зростає безробіття, що призводить до різкого зниження рівня 

та якості життя українських селян, тоді як сільськогосподарські організації вимушені 

розв'язувати проблему скорочення чисельності робочої сили. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених даній проблематиці, 

вважаємо, що необхідний постійний моніторинг економічної активності селян в розрізі 

областей з урахуванням соціально-економічних аспектів розвитку АПК і суспільства у цілому. 

Особливо актуальними є питання аналізу сучасного стану ринку праці в сільській місцевості 

з метою визначення основних тенденцій його розвитку, а також розроблення заходів щодо 

прогнозування та регулювання неформальної зайнятості, обґрунтування основних напрямів 

оптимізації економічної активності та підвищення зайнятості сільського населення. 

До основних чинників, що впливають на формування економічної ефективності 

населення сільської місцевості, слід віднести наслідки природного руху населення  та наслідки 

міграційних процесів. Також, суттєвий влив на формування економічної ефективності 

населення сільської місцевості чинять політичні та економічні кризи в країні, які впливають 

на всі аспекти життя населення країни, включаючи інфляцію, зниження 

конкурентоспроможності та підвищення збитковості підприємств, падіння рівня життя 

населення, що стає причиною зниження рівня зайнятості та підвищення рівня безробіття в 

сільській місцевості. 

Як свідчить практика, наразі в сільській місцевості є значно вужчі можливості 

працевлаштування місцевих жителів у порівнянні з містами. Сфери прикладання людської 

праці тут значно бідніші. В містах навіть в умовах найжорсткіших соціально-економічних криз 

виявляються окремі сфери людської діяльності, які розширюються і розвиваються. Розвиток 

цих сфер може в кінцевому результаті призвести до створення економічної бази для 

відновлення ефективного розвитку всієї економіки і вирішення проблеми зайнятості 

населення. Проте існуюча за нинішніх умов ситуація в сільській місцевості, зумовлена тим, 

що на селі рівень доходів значно менший ніж в місті. Катастрофічне зниження доходів 

сімейного бюджету змушує шукати додаткові джерела заробітку шляхом продовження 

трудової діяльності пенсіонерів, спроб працевлаштування інших членів домогосподарства 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

415 

працездатного віку, які раніше були на утриманні або ж міграції робочої сили з сільської 

місцевості, в тому числі – за кордон. 

Вирішення наведених проблем потребує суттєвої оптимізації мобільності економічно 

активного населення сільської місцевості між різними секторами ринку праці, сферами 

працевлаштування, трудонедостатніми та надлишковими районами, адаптація статистичної 

інформаційної бази до специфіки сільської зайнятості з метою раціоналізації економічної 

активності та недопущення негативних соціальних явищ на селі й надалі залишаються 

надзвичайно важливими та гострими питаннями, вирішення яких повинно стати результатом 

комплексного, системного підходу та дієвої, ефективної співпраці наукових установ, 

господарюючих суб’єктів та державних структур тощо. 

Перспективами подолання даних проблем є реалізація короткострокових та 

довгострокових заходів, спрямованих на підвищення рівня життя сільського населення 

України. Одним з таких заходів на сьогодні стала адміністративна реформа та бюджетна 

децентралізація, що дозволили вирішати безліч питань, серед яких – підвищення 

конкурентоспроможності економіки України, подолання наслідків демографічної кризи, 

створення умов для відродження сільських територій, вирішення проблеми перенаселення 

великих урбанізованих центрів, забезпечення економічного та соціального вирівнювання. 

Подальше вирішення всіх цих питань дасть можливість підвищити рівень зайнятості 

населення, знизити рівень безробіття населення, що в цілому вплине на підвищення рівня 

економічної активності населення України, зокрема і населення сільської місцевості. 
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ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

З розвитком глобалізаційних процесів посилюється роль фактору знань, що стають у 

сучасних умовах товаром. Сьогодні конкурентоспроможність економіки країни визначають не 

обсяг природних і виробничих ресурсів, а насамперед інтелектуальний потенціал та здатність 

генерувати нові знання. Через посилення конкуренції фундаментального значення для 

національної економіки набуває розвиток ринку освітніх послуг. В умовах перманентного 

зростання затребуваності освітніх послуг, які надає вища школа, фінансового виживання ВНЗ, 

вітчизняна освіта також перетворилася на бізнес. Боротьба за споживачів освітніх послуг 

призвела до жорсткої конкуренції в системі вищої школи, яка неминуче підвищиться у зв’язку 

з демографічним спадом, який спричиняє зменшення кількості абітурієнтів. 

Для вищих навчальних закладів реально необхідними стають активні дослідження 

ринку освітніх послуг, оцінювання свого становища на ньому, «просування» як навчального 

закладу, так і його освітнього товару. Прогресивний навчальний заклад орієнтується на 

результати маркетингових досліджень з метою вивчення попиту та визначення цільової 

аудиторії. Він формує унікальну торгову пропозицію, зважаючи на аналіз конкурентів, і 

визначає ціну освітньої послуги на основі платоспроможного попиту на обмеженому 

освітньому ринку. Після цього ВНЗ формує комплекс маркетингових комунікацій. 

Дослідники вищої освіти вважають, що поява глобальних рейтингів університетів має 

серйозні передумови, пов’язані із змінами, що відбуваються в секторі вищої освіти в усьому 

світу. Можна виокремити декілька таких причин [2]: 
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1) одна з основних – глобалізація сектора вищої освіти, пов’язана з глобалізацією 

економіки, лібералізацією торгівлі й зростанням мобільності викладачів і студентів. Багато 

університетів перестають бути суто національними навчальними закладами, беручи курс на 

інтернаціоналізацію, яка дозволяє велику доступність і прозорість; 

2) рейтинги є відповіддю на розширення сектора вищої освіти й посилення попиту на 

відповідні послуги. Вища освіта – один зі світових ринків, що найшвидше розвивається та 

привертає до себе все більшу кількість студентів; 

3) збільшення кількості «постачальників» вищої освіти. Як відповідь на зростання 

попиту на вищу освіту виникають нові ВНЗ. Крім того, багато університетів готові створювати 

філії в тих країнах, де їх освіта може високо котируватися; 

4) у багатьох країнах національні уряди (хоча й не тільки) роблять останнім часом 

кроки, пов’язані із зміною системи вищої освіти і введенням різного роду індикаторів та 

критеріїв, які дозволяють більш диференційовано й ефективно розподіляти фінансування. Це 

ставить багато державних університетів у складну ситуацію, одночасно стимулюючи їх до 

пошуку нових шляхів досягнення відповідності заданим стандартам. Крім того, державні 

органи розглядають наявність на своїй території відомих університетів або університетів 

«світового класу» як важливий елемент репутації країни у світі й залучення іноземних 

інвестицій і технологій. 

Якщо аналізувати системи забезпечення якості освіти у переважній більшості 

університетів України сьогодні, то можна констатувати, що усі вони наражаються на опір 

наявної ієрархії влади, сформованої моделі розподілу посад через особисті зв’язки, наявного 

патерналістського типу мислення тощо. І це буде тривати рівно доти, доки студенти, як 

споживачі освітніх послуг, не почнуть вимагати якісної освіти та усвідомлювати цінність 

компетенцій, а не диплому. Конкуренція за студента вже сьогодні змушує ВНЗ по-іншому 

оцінювати важливість міжнародної співпраці, ніж це було десять років назад, актуальність 

публікацій у якісних виданнях, залучення у проектну діяльність тощо. 

Аналіз стану та основних проблем економічних відносин у сфері освіти України дає 

підстави виокремити наступні тенденції. 

Освіта,  як  один  із  видів  економічної  діяльності,  є  невід’ємною  складовою  ринкової  

економіки України, і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

освіти має здійснюватись на концептуальних засадах сучасної ринкової економіки.  

В Україні в основному створені умови для забезпечення конституційного права 

громадян  на  освіту.  Основні  кількісні  показники  масштабів  освітньої  діяльності  

знаходяться  на  рівні  показників  розвинених  країн  світу.  Відносні  показники  людських  і  

фінансових  ресурсів,  які  Україна  направляє  на  забезпечення  освітньої  діяльності,  також  

перебувають  на  рівні  провідних  держав  світу.  Обсяги  державних  видатків  на  освіту у 

відносному вимірі досягли оптимального рівня, і збільшення їх абсолютних значень можливе 

головним чином одночасно із зростанням ВВП країни [3]. 

Невідповідність  між  високими  показниками  масштабів  освітньої  діяльності  та  

низькими показниками ВВП на душу населення, порівняно невеликий відсоток населення 

України,  яке  задоволено  якістю  освіти  в  українських  навчальних  закладах,  свідчать  про 

неефективність використання людських, матеріальних і фінансових ресурсів. 

Головною проблемою економічних відносин у сфері освіти України є невідповідність 

діючого в освіті економічного механізму засадам ринкової економіки — як і за часів планової 

радянської економіки, державні кошти на освіту виділяються на утримання державних і 

комунальних навчальних закладів як бюджетних установ, а не на оплату конкретних видів 

освітніх послуг з урахуванням їх якості, вироблених і наданих закладами освіти як 

повноправними суб’єктами господарювання. 

Нову освітню політику, можна  характеризувати  як  орієнтовану  на  інституційну  

автономію  та  розвиток  закладів  вищої освіти. Однак часом невисока правова, політична, 

управлінська кваліфікація як урядовців у системі вищої освіти, так і топ-керівників 
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університетів, часто блокують повноцінну реалізацію нової політики. Нерідко сам Уряд є 

ініціатором невиконання норм Закону. Запровадження  нової  політики  стримується  також  

відсутністю  фінансової  автономії  —  новий Закон залишив заклади вищої освіти у статусі 

бюджетних установ. Запровадження статусу неприбуткових організацій — отримувачів 

бюджетних коштів стримується цілою низкою факторів:  неготовністю  Уряду,  відсутністю  

прозорих  правил  державного  фінансування  вищої  освіти.  Не вирішення  цієї  проблеми  

упродовж  найближчих  років  поверне  державну  політику  України  у  сфері  вищої  освіти  

до  попереднього  рівня  —  цілковитого  одержавлення і монополізму. 

Для ефективності модернізaції тa розвитку освітньої системи є потребa у збільшені 

aвтономії як вузів, кaфедр, тaк і безпосередньо виклaдaчів, децентрaлізaції упрaвління 

освітою, реaльнa ресурснa тa економічнa aвтономія, нaлaгодження зв’язку між бізнесом тa 

освітою, зaпровaдження ефективної, незaлежної системи оцінки якості освіти; перегляд 

держзaмовлення нa користь реaльних потреб економіки в фaхівцях певних сфер. 

 За роки незалежності України вищі навчальні заклади отримали право формувати і 

здійснювати програми обміну студентів та персоналу при національних і зарубіжних 

університетах. Міністерство освіти і науки України сприяє розвитку мобільності і навчанню 

студентів за кордоном як за системою грантів, так і за індивідуальними програмами.  

Міністерство освіти і науки України підтримує європейську тенденцію в галузі вищої 

освіти щодо розвитку співробітництва між університетами, програм обміну, спільних 

навчальних програм і перепідготовки. Але в системі вищої освіти України є проблеми, які 

перешкоджають підвищенню мобільності студентів і викладачів. Серед інших перешкод 

важливою є слабка підготовка з іноземних мов у середній і вищій школі, візовий режим, 

різниця в рівні життя населення України та країн Європи.  

Таким чином, розвиток освіти України, завдання, які ставляться перед вищою освітою, 

та практичні кроки з її розвитку, удосконалення організації і змісту, інформатизація та 

впровадження інноваційних освітніх технологій спрямовані на всебічну (комплексну) 

інтеграцію вітчизняної вищої освіти з європейською, що сприятиме ефективному та швидкому 

досягненню шести основних цілей Болонського процесу. Спираючись на всі ці положення 

Міністерство освіти і науки України разом із значною частиною провідних вищих навчальних 

закладів - учасників педагогічного експерименту з впровадження загальноєвропейських 

принципів вищої освіти робить значні кроки в цьому напрямку. 

З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних глобальних 

тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних наслідків необхідною є реалізація 

низки заходів, зокрема:  

- децентралізація системи вищої освіти, реальна автономізація ВНЗ (включно з 

економічною діяльністю), розвиток приватного сектора галузі вищої освіти з одночасним 

запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, базованої на незалежних 

агенціях оцінювання якості;  

- поступова реструктуризація й оптимізація державного замовлення на підготовку 

спеціалістів за участі роботодавців з метою приведення державного замовлення у 

відповідність до реальних потреб державного і приватного секторів національної 

економіки;  

- розвиток системи освіти протягом життя;  

- подальший розвиток експортного потенціалу вітчизняної вищої освіти з метою отримання 

економічних результатів, прискорення модернізації освіти та посилення впливу і 

престижу України у світі;  

- активне впровадження у програми вищої освіти підприємницької складової, передусім у 

плані оволодіння студентами практичними навичками, необхідними для ведення 

самостійної економічної діяльності, а також отримання ними необхідних знань щодо 

законодавства та практики бізнесу в Україні і за кордоном; 
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- підвищення уваги до суспільствознавчого блоку вищої освіти та питань університетського 

самоврядування, від чого значною мірою залежить майбутня участь молодих людей у 

суспільно-політичному житті;  

- цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного інформування батьків і 

абітурієнтів, зацікавленої громадськості щодо цінності тих чи інших спеціальностей на 

вітчизняному і міжнародному ринку праці [1]. 

Отже, наука в сучасній Україні є важливою складовою частиною духовної культури, 

формою суспільної свідомості, потенціал якої в Україні залишається порівняно високим. 

Активізації наукового пошуку сприяло створення та заснування наукових установ та 

інституцій, які стали локомотивом в організації академічної та прикладної науки в Україні. 

Водночас, в науковій сфері простежується і низка негативних тенденцій, зокрема: постійне 

зниження витрат на науку у внутрішньому валовому продукті, недостатня матеріальна база, 

обмежений доступ до новітньої наукової інформації, зниження ефективності функціонування 

наукових установ, внутрішній і зовнішній «відплив умів». 

Логіка суспільного розвитку сьогодні вимагає продовження структурного системного 

реформування освіти. Масштабність галузі, значна диференціація ступенів готовності різних 

ланок освіти до цих перетворень, запізнення із розробленням і впровадженням значного 

обсягу законодавчих та нормативних документів, брак належної взаємодії центру та регіонів 

об'єктивно уповільнюють і ускладнюють цей процес. Це змушує зробити висновок, що 

досягнення стабілізації функціонування галузі, її адаптації й розвитку не може бути швидким 

і здійсненим лише можливостями галузі. Послідовне, еволюційне реформування системи 

освіти країни повинно відбуватися водночас із радикальними змінами в ставленні до освіти. 

Утвердження пріоритетності освіти вимагає принципових змін не лише в нормуванні 

фінансових витрат, а й у свідомості людей та суспільства загалом. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНА МОДЕЛЬ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Закріплення засад сталого розвитку в економічній системі людства, стало основою 

трансформації принципів та засад сучасного капіталізму. Окрім традиційно визнаної 

екологічної складової, принципи та засади сталого розвитку призвели до збільшення 

соціальних акцентів у сучасному бізнесі, водночас розширивши поняття відповідального 

бізнесу й заклали основи нових моделей господарювання. Особливістю останніх стало 

зміщення традиційного уявлення про ключову ціль будь-якого бізнесу – максимізацію 

прибутків, а власне максимізацію впливу на суспільні відносини у широкому контексті. Так, 

в останні роки особливої уваги та популярності набуває нова модель господарювання – 

соціальне підприємництво. 
Відповідно, визначення теоретичних засад соціального підприємництва варто 

розглядати не просто в контексті провадження підприємницької діяльності, а з точки зору 
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нової моделі господарювання, що може бути використана організаціями та установами з числа 

неприбуткових. 

Так, одним з класичних визначень соціального підприємництва є підхід Г. Діза, який в 

його основу поклав п’ять факторів, серед яких: 

– перейняття на підприємство місії зі створення й підтримки соціальних благ, що 

розглядаються в контексті цінностей; 

– пошук, формування та використання нових методів та засобів задля реалізації обраної 

місії; 

– постійний процес інноваційного пошуку, адаптації до змін й навчання; 

– рішучість до дій без огляду на обмеженість ресурсів; 

– високий рівень підприємницької культури, що передбачає готовність нести повну 

відповідальність за власні дії як перед клієнтами, так і перед суспільством загалом [1]. 

Попри винесення поняття «соціальне» у назву такої моделі, діяльність суб’єкта 

господарювання, що нею послуговується залишається підприємницькою. Відповідно, 

поширений стереотип про те, що соціальне підприємство не отримує прибуток є помилковим 

його сприйняттям. Власне наявність слова «підприємство» у назві цієї моделі господарювання 

означає обов’язкове отримання прибутку, або ж діяльність задля його максимізації за умов 

відсутності кризових ситуацій. 

Водночас, що стосується прибутків соціального підприємства, то, наприклад, в чинному 

українському законодавстві відсутні чіткі норми, які б регламентували його розподіл. Власне 

ідея соціального підприємництва означає використання прибутку від діяльності на вирішення 

існуючих соціальних проблем. Перелік таких проблем не є вичерпним і формується власне 

контролерами такого підприємства. Також варто зазначити, що традиційний підхід говорить 

про те, що від 10% до 50% від прибутку використовуються для вирішення таких проблем, тоді 

як решта спрямовується на розвиток самого підприємства. 

За результатми дослідження проведеного Програмою розвитку ОНН виділено наступні 

компоненти соціального підприємництва як: 

– спрямованість на вирішення соціально значущої проблеми, що існує впродовж 

тривалого часу та обумовлена обмеженим доступом певної групи стейкголдерів до фінансових 

чи політичних ресурсів; 

– формування та імплементація інноваційного механізму вирішення проблеми, що 

передбачає зміну стабільної, проте суспільно несправедливого балансу розподілу соціальних 

благ; 

– формування нового, більш інклюзивного балансу, що передбачає вивільнення ресурсів 

для означеної групи стейкголдерів й сприяє сталому розвитку суспільства в цілому [2].  

Погоджуємось з думкою Н. Добрової, щодо виділення критеріїв соціального 

підприємництва, зокрема: 

– спрямованість на вирішення соціальних або екологічних проблем, шляхом отримання 

сталих соціальних результатів від власної діяльності; 

– формування та реалізації сталої фінансової стратегії, що здатна забезпечити 

незалежність від зовнішнього фінансування; 

– спрямування реінвестицій від доходу на вирішення конкретних соціальних проблем; 

– виражений інноваційний аспект, зокрема, у застосуванні нових інструментів й методів 

вирішення існуючих соціальних проблем; 

– здатність до масштабування й зростання в національному та міжнародних масштабах; 

– використання підприємницьких навичок та розвиток потенціалу підприємця, зокрема, 

стратегічного управління [3]. 

Таким чином, соціальне підприємництво є особливою моделлю господарської 

діяльності, що базується на принципах та засадах сталого розвитку економіки й є особливо 

привабливою для формування сталих моделей господарювання організацій громадянського 

суспільства, адже формує засади для більш ефективної й успішної реалізації їх мети 
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діяльності, що зазвичай зосереджується на подоланні соціальних проблем різного рівня та 

масштабу. 
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИНКІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНИХ 

АБО НЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ 

 

Ефективність фінансового ринку розглядають не як деякий результат (бажаний, 

фактичний), а як умову або можливість, за яких бажаний результат може бути отриманий. 

Відповідно до аналізу ознак ефективного фінансового ринку, можна зробити висновок, що у 

цілому їх поєднання спрямоване на створення умов або ідеалу можливостей, які формуються 

рисами ринку, яких у сукупності досягти неможливо, оскільки завжди існує інформація, 

недоступна переважній більшості учасників ринку, проти: трендові стратегії, стратегії 

«дотримання трендової відповідності», автокореляція приросту цін і від’ємна, прагнення 

інвестора отримати різну дохідність. Крім того, ціна кожного фінансового активу відповідає 

або не відповідає правилам її побудови (системі обмежень). Вважаємо, що у зв’язку зі значною 

ідеалізацією рис ефективного фінансового ринку з’явилися гіпотези заперечення ефективних 

ринків.  

Коли одні науковці наголошують на наявності ефективності фінансового ринку [1-2], а 

інші заперечують її (вони приймають за основу саме ймовірність наближення до ефективності 

через результативність, що визначається можливістю опису адаптивності в певній моделі 

зміни всіх або окремих вартісних характеристик активів ринку незалежно від збурювачів такої 

реакційності). Це пов’язане з тим, що більшість науковців [7-8] розглядають фінансовий ринок 

як складну структуру, що має результат функціонування.  

Отже, у такій структурі наявні специфічні процеси зміни вартісних характеристик 

активів та їх дохідності (приростом вигід) для агентів ринку, які можуть бути результативними 

або не результативними). Таку специфіку та її орієнтованість на результативність так чи 

інакше демонструють майже всі розроблені на сьогодні підходи до заперечення або визнання 

можливості ефективних ринків (табл. 1), які ґрунтуються на побудові моделей зміни вартісних 

характеристик активів ринку та їх дохідності. 

Аналіз теоретичних підходів до трактування ефективності фінансового ринку дозволив 

пов’язати її з очікуваними властивостями адаптивності або здатності фінансового ринку 

відносно пристосування до позитивних або негативних змін його середовища у часі, яке 

забезпечить коливання за вартістю активів  навколо середнього значення, збільшення обсягів 

ключових операцій та максимізацію вигід (від процесів формування і перерозподілу 

фінансових ресурсів). Тобто, ефективності фінансового ринку характеризуються через 

результативність або досягненням очікуваного стану за вартістю активів, обсягами ключових 

операцій та максимізацією вигід. 
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Таблиця 1. Зміст підходів до заперечення або визнання ефективних ринків як результативних 

або не результативних 
Гіпотеза  Підхід до ідентифікації 

ефективності  

База зіставлення для пошуку 

ефективності  

Результат  

Зміст підходів до заперечення ефективних ринків 

Заперечення А. 

Клейдоном 

ефективних ринків 

[3] 

Дослідження взаємозв’язку 

коливань агрегованого індексу 

цін фондової біржі та 

дивідендних виплат. 

Ефективний ринок не може бути 

повністю адаптивним за ціною 

активів та їх дохідністю. 

Показники змінюються 

відповідно до мети з 

максимізації вигід під дією 

інформаційних збурювачів (за 

наявною інформацією про 

фінансовий актив). 

Заперечення 

гіпотези 

ефективного 

ринку (ринок не 

ефективний, якщо 

бажаної 

максимізації 

вигід та 

коливання 

вартості активів 

навколо 

середнього 

значення не 

досягнуто). 

Заперечення Р. 

Шиллером 

ефективних ринків 

[4] 

Модель коливання  ринкових 

курсів акцій та оцінки їх 

поточної вартості й дохідності.  

Зміст підходів до визнання можливої ефективних ринків 

М. Скоулс [5] Модель взаємозв’язку курсів 

акцій та викиду на вторинний 

ринок великих партій акцій.  

Ефективний ринок має бути 

адаптивним за ціною активів та 

їх дохідністю, які змінюються 

відповідно до мети, реагуючи на 

поведінковий збурювач 

(поведінку його агентів) та 

інформаційний збурювач (якщо 

інформація відома). 

Підтвердження 

ефективного 

ринку для 

фондового ринку.  Р. Болл [6] Модель взаємозв’язку біржових 

курсів на оголошення про 

дивіденди. 

 

Така специфіка доводить, що результативність є комплексом показників та рисами 

ефективності фінансового ринку. Проведений порівняльний аналіз таких підходів показав, що 

в широкому розумінні, сутність ефективності фінансового ринку слід розглядати як 

рекурсивне відбиття рис ринкової адаптивності за вартісними характеристиками його активів 

та їх дохідністю, за умови, що вони є залежними від відомої інформації, що стосуються 

рушійних сил їх формування. Крім того, для поглибленого та детального унаочнення 

ефективності фінансового ринку, її сутність має базуватися на рекурсивному відбитті рис 

ринкової адаптивності за вартісними характеристиками його активів та їх дохідністю, за 

умови, що вони є залежними від відомої інформації, що стосуються рушійних сил їх 

формування лінійно або як дифеоморфізми (тобто, якщо адаптивність формується як функція 

однієї чи кількох дійсних змінних). За таких умов, представлення змісту ефективність 

фінансового ринку потребує математичної інтерпретації у моделях (які не тільки надають 

спрощене уявлення щодо адаптивності ринку за різних моментів часу, але і виявляють всі 

результативні зміни, що формуються у структурі фінансового ринку). 
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РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

На сьогодняшній день в Україні узагальнення поглядів роботодавців і робітників 

проявляється у створенні умов, які б сприяли розвиткові виробництва як головного джерела 

вирішення соціальних проблем. З цього приводу у роботодавців і робітників існують 

непорозуміння інтересів, до яких можна віднести, перш за все, пропорції в розподілі доходів і в 

питаннях щодо розвитку виробництва. Ринок праці формує ціну робочої сили [1]. 

Профспілки як сторона в системі соціального партнерства покликані виражати і захищати 

інтереси робітників на виробництві та поза ним. Крім цієї важливої ролі, профспілки також 

грають роль індикатора суспільної думки, суб’єкта управління на ринку праці, одного з 

учасників управління виробництвом. 

Держава в системі соціального партнерства виконує функції гаранта основоположних прав 

і свобод, незалежно від функцій регулятора системи соціально-трудових відносин, 

організатора і координатора переговорів при вирішення трудових конфліктів. Для повноцінної 

реалізації даних функцій держава формує законодавчо-правову базу, складаючи цим  основу 

системи соціального партнерства. 

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», зайнятість - це діяльність осіб, 

пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу у 

грошовій або іншій формі. Кожен має право на вільно обрану зайнятість. Також не можна 

примушувати до праці у будь-якій формі - це забороняється. Зайнятість населення 

забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами, 

провадження підприємницької та інших видів діяльності, незаборонених законом [5]. 

 Зміни на ринку праці проходять на глобальном рівні. За́йнятість - це діяльність громадян, 

яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить 

їм дохід у грошовій або іншій формі. До зайнятого населення належать особи, які працюють 

на умовах трудового договору, або інших умовах, передбачених законодавством. Особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно (на законних підставах), та які мають доходи від такої 

зайнятості [2]. Економічна поведінка формує особливі риси, що впливають на рівень різних 

соціальних страт, зміни на ринку праці, глобалізоване поширення в економіці. 

Функціонування і розвиток ринку праці забезпечує взаємодію попиту і пропозиції робочої 

сили та рівень зайнятості населення [4]. 

Основна мета соціального партнерства на рівні суспільства виступати гарантом 

громадських організацій [3]. Соціальне партнерство є цивілізованим метод вирішення 

соціальних конфліктів на різних рівнях.  

Це досягнення певних показників: 

 продуктивність праці, яка в свою чергу впливає на з/п; 

 збільшення ВНП; 

 науковий потенціал (нововедення  в процесі виробництва); 

 досягнення мети за рахунок навчання кадрового потенціалу; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
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 мотивація працівників для забезпечення високих результатів; 

Соціальне партнерство - найважливіший аспект організації соціально-ринкового 

господарства і партнерства в процесі виробництва та громадського життя. 

Цивілізовані відносини між партнерами становлять принципи Міжнародної організації праці. 

Колективний договір, який регулює всі виробничі, соціальні та трудові відносини. 

В ньому обовязково обговорюються всі нюанси змін в організації виробництва та праці: 

 тривалість робочого часу та відпочинку; 

 умови праці та охорона праці; 

 форма оплати праці; 

 тарифна сітка (ставки, посадові оклади, премії, вислуга років); 

 перепідготовка кадрів; 

 різні компенсації та умови їх надання (надбавки, робота в святкові та вихідні дні); 

 медичне обслуговування; 

 організація оздоровлення працівників; 

 культурні заходи. 

 
1. Ринок праці України: соціальне партнерство. URL:https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/19542. 
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3. Соціальне партнерство. Сутність соціального партнерства. URL:. https://pidru4niki.com/15010922/politekonomiya.  

4. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку І. ПЕТРОВА. 
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5. Закон україни Про зайнятість населення від 21 вересня 2022 року N 2623-IX. URL:https://ips.ligazakon.net. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГО БЕЗРОБІТТЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО 

ПОДОЛАННЯ 

 

На сьогоднішній день більшість країн, і в тому числі Україна, виявилась абсолютно не 

підготовленою до ситуації на ринку праці, яка викликана глобальною зовнішньою загрозою. 

Проблема дисбалансу цього ринку зумовлена співвідношенням якості і кількості пропозиції 

робочої сили та попиту на неї. Війна на території України викликала нову хвилю безробіття 

всередині країни, а на зовнішньому контурі спричинила зростання біженців. Зазначені 

динамічні структурні демографічні зрушення вимагають детального дослідження і наукового 

обґрунтування. 

Структурна перебудова економіки вплинула і на зниження рівня зайнятості в аграрній 

сфері, яка є одним із двигунів економічного розвитку України. 

У представленому дослідженні систематизовано та проаналізовано офіційні статистичні 

дані зайнятості сільського населення та наведені заходи щодо його подолання. 

За визначенням Міжнародної організації праці, безробітним визнається людина, що не 

має на даний момент роботи, шукає її протягом останніх чотирьох тижнів і готова приступити 

до неї [1]. За українським законодавством, безробітними визнаються працездатні громадяни 

працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 

законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи [2]. 

https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/19542
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://pidru4niki.com/15010922/politekonomiya
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrova
https://ips.ligazakon.net/document/view/t222623?ed=2022_09_21&an=8
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Щоб дослідити динаміку сільського безробіття в Україні порівняємо рівень безробіття в 

цій місцевості за 2017-2021 роки (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Рівень безробіття в сільській місцевості України за 2017-2021 роки, тис. осіб 

Джерело: сформовано на основі даних [3] 

 

Як видно з рис.1, з 2017 року спостерігалось щорічне зниження сільського безробіття, 

але з наступом пандемії, починаючи з 2020 р. цей показник почав стрімко зростати. На жаль, 

у 2022 році можна прогнозувати ще більше безробіття у зв’язку з воєнним станом на території 

України та деструкцію важливих аграрних регіонів України. 

Для подолання сільського безробіття уряд запровадив ініціативу під назвою «Підтримка 

агробізнесу та сфери харчової промисловості» [4] . В ній зазначено, що на період воєнного 

стану дозволяється експлуатація сільськогосподарських машин без їх обов’язкової реєстрації.  

Також, для підтримки аграрного сектору передбачено спрощені процедури державної 

сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції: 

– безперешкодний процес реалізації насіння і садивного матеріалу врожаю 2021 року та 

залишків минулих років, необхідного для посіву, без додаткових процедур із сертифікації; 

– визнання іноземних сертифікатів на імпортоване насіння без застосування додаткових 

процедур із сертифікації. 

Крім цього, на мою думку, необхідно передбачити комплексні цільові програми 

зниження рівня безробіття (рис. 2). 

Отже, першочерговим завданням відбудови економіки сільської місцевості є 

забезпечення зайнятості в цих районах. Оскільки лише працівники, зайняті продуктивною 

працею, створюють додану вартість, забезпечують свій добробут і збалансований економічний 

розвиток, наповнюють ресурсами фонди соціального страхування та вкрай потрібні бюджетні 

програми в медицині, освіті, обороні, культурі та інших сферах життєдіяльності держави. При 

повній зайнятості скорочується бідність і зменшується нерівність серед домогосподарств у 

доходах і майні.  
Для подолання сільського безробіття в Україні потрібно проводити певні заходи: 

розвиток сільського господарства через вдосконалення системи збуту продукції, створення 

"сімейних ферм" у сільській місцевості, залучення до суспільних робіт, забезпечення 

стабільного фінансування та державної підтримки у агробізнесі тощо. 

Запровадження таких заходів наддасть змогу покращити ситуацію зайнятості в Україні. 

Для вирішення проблеми сільського безробіття потрібно змінювати політику зайнятості з 

нуля. Тільки активне та стрімке підвищення рівня зайнятості населення допоможе Україні 
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вивести економіку на новий рівень та дати простір розвитку ринкових і соціальних 

перспектив.  

 

Рис. 2. Цільові програми зниження рівня сільського безробіття 

Джерело: сформовано на основі даних [5] 
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РОЗШИРЕННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Запорукою ефективної діяльності підприємства є наявність якісної інформації про його 

господарську діяльності та вміння менеджменту підприємства на її основі приймати швидкі 

та виважені управлінські рішення. Отримати таку інформацію дозволяє бухгалтерський облік 

під яким розуміють «процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 

зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
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користувачам для прийняття рішень» []. Однак на сьогодні, крім інформаційної функції, 

пов’язаної зі збором інформації, бухгалтерський облік виконує й інші – контрольну, звітно-

аналітичну, доказову [11, с.245]. 

Розширення ролі бухгалтерського обліку відбувається через розширення 

функціональних обов’язків облікових працівників, яким на сьогодні притаманне: 

- планування – створення через методи управлінського обліку системи бюджетів, які 

визначають формування доходів та витрат підприємства;  

- економічна робота – розробка планових та фактичних калькуляцій, визначення 

рентабельності окремих видів продукції та послуг, розрахунок фінансово-

економічних показників; 

- нормування – визначення норм виробітку, розрахунок обсягу шкідливих викидів при 

розрахунку збору за забруднення навколишнього середовища, норм витрат паливно-

мастильних матеріалів при роботі автотранспорту; та ін.; 

- управління кадрами – крім ведення кадрового діловодства та обліку робочого часу, 

до функцій бухгалтерії часто відносять розробку та практичну реалізацію системи 

преміювання працівників, форм та систем оплати праці, штатних розписів; 

- податкова оптимізація – обґрунтування оптимальної системи оподаткування на 

підприємстві; 

- експортно-імпортна робота, що полягає в оформленні відповідної документації для 

брокерських компаній та митних органів; 

- юридична робота – перевірка договорів з контрагентами на відповідність вимогам 

податкового законодавства, наявності норм та істотних умов, що дозволяють 

підтвердити реальність господарської операції, можливість їх коректного 

відображення в бухгалтерському обліку та оподаткуванні (наприклад, умови 

поставки згідно Інкотермс, оплати товарів та послуг в валюті, визначення 

нормативної грошової оцінки землі та розрахунок оплати за неї, умов оренди та 

поліпшення орендованого майна, порядку надання торгівельних знижок та багато 

іншого); 

- контрольні функції – оскільки облікові працівники задіяні майже на усіх етапах 

формування інформації про роботу підприємства (виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації), то через 

створення первинних та зведених документів, планів та звітності виникає цілком 

обґрунтована можливість контролю за достовірністю, своєчасністю, взаємною 

узгодженістю інформації про господарську діяльність підприємства. Крім того, 

облікові працівники безпосередньо причетні до організації та проведення контролю 

у вигляді інвентаризації, ревізії тощо. 

Всі наведені вище чинники обумовлюють розширення ролі бухгалтерського обліку в 

управлінні підприємством, забезпеченні не тільки реєстрації інформації, але й плануванні, 

прогнозуванні, контролі тощо. Варто зауважити, що зі зростанням величини підприємства 

відбувається більша спеціалізація управлінських працівників за професіями, посадами та 

відповідними завданнями, які вони виконують. Проте і а таких умов бухгалтерський облік 

залишається основним елементом в управлінні підприємством. Дослідження завдань, функцій 

та можливостей бухгалтерського обліку в подальшому дозволить  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

У системі органів державної влади, які долучаються до регулювання національного 

ринку праці (РП), особливе місце відводиться Державній службі зайнятості (ДСЗ). Очевидно, 

що ДСЗ орієнтована в більшій мірі на регулювання зареєстрованого РП, адже має справу 

переважно з зареєстрованими безробітними. В цілях сприяння їх зайнятості ДСЗ задіює ряд 

інятрументів, які умовно можна поділити на складові активної та пасивної політики на РП 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація інструментів регулювання ринку праці, які реалізуються ДСЗ  

 

Основним інструментом організаційно-економічного впливу на РП є сприяння 

(посередництво) у працевлаштуванні безробітних, які стають на обліку в базових центрах 

зайнятості як безробітні. Відповідна діяльність реалізується внаслідок того, що ДСЗ як 

державний посередник на РП акумулює інформацію як від безробітних, які шукають робоче 

місце, так і від роботодавців про наявні у них вакантні робочі місця. Співставлення даної 

інформації дозволяє формувати задоволений попит на працю.  

Досить новим та прогресивним інструментом регулювання РП є освітній ваучер - 

документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість 

населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному 

рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. 

Реалізація даного інструменту орієнтована на населення віком старше 45 років (за умови 

наявності страхового стажу не менше 15 років) [1].  

Професійне навчання безробітних здійснюється у закладах вищої, фахової передвищої 

та професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі в навчальних закладах ДСЗ, на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів  за рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. На сьогоднішній день ДСЗ пропонує такі види професійного навчання 

безробітних: стажування - підвищення кваліфікації з метою набуття практичних умінь і 

навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує 

безробітний у роботодавця; курси цільового призначення - підвищення кваліфікації 

безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, 

сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються 

на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних 

методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-

правових актів тощо; професійне навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - 

набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок безробітним, що забезпечує 
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відповідний рівень професійної кваліфікації для подальшого працевлаштування у 

роботодавця.  

Законом «Про зайнятість населення» передбачені пільги зі сплати ЄСВ у вигляді 

компенсації витрат на сплату ЄСВ у розмірі від 50% до 100%: 

1) Частиною 3 ст. 24  передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати ЄСВ 

роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих 

місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував 

працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімальних зарплат; 

2) Ст. 26  передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ 

роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років соціально незахищених 

громадян, направлених центром зайнятості. Строк виплати компенсації - протягом 12 місяців. 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця 

або за згодою сторін до закінчення 2-річного строку сума виплачених коштів повертається в 

повному обсязі до бюджету відповідного фонду або на його робоче місце за направленням 

центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний; 

3) Частиною 2 ст. 27  передбачено компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ 

суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років 

безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах 

економічної діяльності. Строк виплати компенсації - протягом 12 місяців [1]. 

Віповідно до ст. 31 ЗУ «Про зайнятість населення» громадські роботи є видом суспільно 

корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для 

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших 

категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Громадські роботи, що 

відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби 

територіальних громад, організовуються місцевими державними адміністраціями та/або 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, на договірних засадах. 

ДСЗ України реалізує програму надання одноразової виплати допомоги по безробіттю 

(ДПБ) для започаткування підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості 

безробітним. Долучитися до програми із започаткування власного бізнесу можуть 

зареєстровані у ДСЗ безробітні, які відповідають таким критеріям: досягли 

вісімнадцятирічного віку; не уклали новий трудовий договір як за сприяння служби зайнятості 

чи самостійно протягом одного місяця після реєстрації безробітним; спільно з кар’єрним 

радником склали план дій для започаткування власного бізнесу. Варто зауважити, що ДПБ для 

організації безробітними підприємницької діяльності не виплачується безробітним, які 

протягом останніх 24 місяців перед тим, як особа зареєструвалася безробітним, працювала як 

фізична особа-підприємець, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена 

і знята з реєстрації. 

Важливим інструментом матеріальної підтримки безробітних в період незайнятості є 

щомісячна виплата ДПБ. ДПБ надається громадянам України, які отримали офіційний статус 

безробітного. Загальна тривалість виплати ДПБ застрахованим особам не може 

перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 

календарних днів) протягом двох років. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що 

передують місяцю реєстрації особи як безробітної, становить 6 або більше місяців, ДПБ 

визначається у % до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 

залежно від страхового стажу: до 2 років – 50%; від 2 до 6 років – 55%; від 6 до 10 років – 

60%; понад 10 років – 70%. Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю 

зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних 

днів – 100%; протягом наступних 90 календарних днів – 80%; далі – 70 % [1]. 

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 

https://docs.dtkt.ua/doc/1146.1372.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1146.1372.0#st24
https://docs.dtkt.ua/doc/1146.1372.0?page=2#st26
https://docs.dtkt.ua/doc/1146.1372.0?page=2#st27
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місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 

шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пунктами 

3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилась 

з військової або невійськової служби, мають право на ДПБ у мінімальному розмірі. 

Узагальнення показників діяльності ДСЗ за три останні роки у розрізі усіх існуючих 

інструментів / програм регулювання ринку праці (табл. 1) свідчить, що в Україні намітилися 

негативна тенденція щодо суттєвого зниження рівня залучення безробітних до активних 

програм ринку праці. Так, якщо у 2019 р. частка безробітних, які були охоплені активними 

програмами, становила 71% від усіх безробітних, то у 2021 р. відповідна частка становила 

47%. Така тенденція пояснюється суттєвим зменшенням показників охоплення безробітних 

професійним навчанням, видачею освітнього ваучера та одноразової ДПБ для організації 

власної справи, а також участю у громадських та тимчасових роботах.  В той же час, частка 

безробітних, які отримували ДПБ, а відтак були охоплені пасивними інструментами 

регулювання ринку праці, суттєво збільшилась (приріст за три роки склав майже 10%). Також 

дещо зменшилась частка безробітних, які одночасно охоплені активними та пасивними 

програмами сприяння зайнятості. 

 

Таблиця 1. Розрахунок показників охоплення безробітних активними та пасивними 

інструментами / програмами регулювання ринку праці 

Показник 
2019 2020 2021 

осіб % осіб % осіб % 

Особи, які мали статус безробітного 1024 000 100 1 247 200 100 1 191 000 100 

Працевлаштовано безробітних,  388200 37,9 384500 30,8 404800 34 

в т.ч. шляхом:             

 одноразової виплати допомоги по безробіттю 2 383 0,23 678 0,05 293 0,025 

 компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску 11 421 1,1 7 842 0,6 5 760 0,5 

Надано освітній ваучер для навчання  1307 0,13 742 0,06 396 0,03 

Залучені до професійного навчання 138 588 13,5 93 357 7,5 88 336 7,4 

Брали участь у громадських  та інших роботах тимчасового 

характеру 
199 879 19,5 99 694 8,0 66 583 5,6 

Охоплено активними програмами ринку праці  727 974 71,0 578 293 46,0 560 115 47,0 

Отримували допомогу по безробіттю (охоплені пасивними 

программами на ринку праці) 
829 740 81 1 118 611 89,7 1 079 772 90,7 

Охоплені одночасно активними і пасивними програмами  533 714 52 449 704 36 448 887 38 

Джерело:[2].  
 

Таким чином, у сфері національної політики регулювання РП було виявлено такі 

тенденції та проблеми: частка працевлаштованих безробітних за посередництвом ДСЗ дещо 

зменшилась: з  37,9% у 2019 р. до 34% у 2021 р.;  чисельність та частка безробітних, які були 

працевлаштовані через виплату одноразової ДПБ, а також компенсацію ЄСВ роботодавцю, 

протягом 2019-2021 рр. суттєво зменшилась; видача освітнього ваучера в цілях підтримання / 

підвищення конкурентоспроможності населення на РП охоплює незначну частку населення, 

яка до того ж суттєво зменшилась в останні роки; залучення безробітних до професійного 

навчання є однією з наймасштабніших програм сприяння зайнятості, проте відповідна частка 

безробітних суттєво зменшується в останні роки; до участі у громадських роботах в Україні 

залучається досить значна частка безробітних, яка суттєво зменшилась у 2021р.; найбільша 

кількість та частка безробітних в Україні охоплена пасивними програмами регулювання РП 

через виплату допомоги по безробіттю (у 2019 р. кількість безробітних, які отримували 

допомогу по безробіттю, становила 829,7 тис., в той час у 2021 р. – 1079,8 тис. осіб або 81% та 

90,7% від загальної кількості безробітних відповідно);  в Україні намітилися негативна 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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тенденція щодо суттєвого зниження рівня залучення безробітних до активних програм РП, в 

той же час частка безробітних, які отримували ДПБ, а відтак були охоплені пасивними 

інструментами регулювання РП, суттєво збільшилась.  

 
1. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. №5067-VI.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-

17 (дата звернення: 01.12.2022 р.). 

2. Аналітичні матеріали Державної служби зайнятості. Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ 

(дата звернення: 01.12.2022 р.) 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО: СУТНІСТЬ, СУБ'ЄКТИ, ПРИНЦИПИ 

 

В умовах зростання повноважень трудових колективів у розв’язанні більшості питань, 

що регулюють соціально-трудові відносини, в умовах удосконалення відносин власності 

виникає об’єктивна необхідність узгодження інтересів різних верств населення. Світовий 

досвід дозволяє переконатись, що досягнути злагоди у суспільстві та підвищити ефективність 

виробництва можна лише в умовах соціального миру та співробітництва найманих 

працівників з працедавцями. Соціальне партнерство – це такий тип і система відносин між 

працедавцями і найманими працівниками, при яких в рамках соціального миру відбувається 

узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових інтересів. 

Узгодження соціально-економічних інтересів між вказаними суб’єктами, а також між 

ними і державою утворює цілу систему суспільних відносин, які отримали у країнах з 

розвинутою ринковою економікою назву інституту соціального партнерства, який охоплює 

соціально-трудові відносини від конкретного підприємства (роботодавця) до національного 

рівня. Дану проблематику розглядали багато вчених [1-5]. 

Соціальне партнерство має стати, по-перше: елементом формування соціально 

відповідальної політики, яка визначатиме рівні форми відповідальності за невиконання умов 

домовленостей (наприклад, звільнення з посади, відшкодування матеріальних збитків); по-

друге: принципом організації відносин власності, що за згодою з партнерами визначатиме 

рівні умови створення ринку праці, капіталу, засобів виробництва через узгодження політики 

податків, цін та ін. Соціальне партнерство, яке ґрунтуватиметься на відповідній законодавчій 

базі, чітко визначених принципах, збалансованості інтересів усіх суб’єктів партнерства, 

значно сприятиме економічному розвитку держави, досягненню соціальної злагоди у 

суспільстві. 

Соціальне партнерство – це особлива система відносин, виникаючих між найманими 

робітниками і роботодавцями за посередницькою роллю держави, погодженню економічних 

інтересів в соціально-трудовій сфері і врегулюванню соціально-трудових конфліктів. Систему 

соціального партнерства називають «трипартизмом»; так як в регулюванні соціально-

трудових відносин беруть участь три сторони: організації, які представляють інтереси 

найманих робітників; об’єднання роботодавців і держава. 

Теоретичні основи соціального партнерства розроблялися багатьма вченими. В основу 

їх поглядів покладені взаємовідносини між основними класами суспільних систем. У 

антагоністичному суспільстві ці відносини носили антагоністичний, протилежний характер. У 

науковій літературі розглядається два шляхи вирішення соціальних конфліктів: по-перше, 

знищення приватної власності на засоби виробництва і державне управління підприємствами; 

по-друге, погодження інтересів власників і найманих робітників.  

Представники марксистської школи стверджують, що між капіталістами і робітниками 

існують непримиренні інтереси і розрішити їх можна революційним шляхом, шляхом зміни 

суспільного ладу.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
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В роботах авторів таких політичних орієнтацій як соціалісти, ліберали та інші 

стверджується про можливість погодження класових інтересів. 

МОП – організація з трьохстороннім представництвом. Кожна країна представлена 

урядом, працівниками і підприємцями. За роки свого існування МОП накопичила практичний 

досвід розвитку переговорного процесу і регулювання виникаючих соціально-трудових 

проблем і конфліктів на основі трьохсторонніх переговорів і угод. 

МОП внесла великий теоретичний вклад в розробку питання соціального партнерства. Її 

розробки викладені в основних документах: деклараціях, конвенціях і рекомендаціях. 

МОП розробила принципи цивілізованих відносин між партнерами. Найважливішими з 

них є: свобода слова та свобода об’єднання – необхідна умова постійного прогресу;  

злиденність в будь-якому місці – загроза для загального добробуту; загальний і міцний мир 

може бути лише на основі соціальної справедливості; ненадання в який-небудь країні 

працівникам людських умов праці є перешкодою для інших країн, які бажають поліпшити 

становище трудящих; всі люди, незалежно від раси, віросповідання й статі, мають право на 

матеріальне благополуччя і духовний розвиток в умовах свободи і демократії, сталості 

економіки і рівних можливостей. 

В умовах соціалістичної України регулювання соціально-трудових відносин 

здійснювала держава. Перехід до ринкової економіки привів до кардинальних змін у 

соціально-трудових відносинах, вони базуються на системі соціального партнерства. 

Згідно із законодавством України соціальне партнерство – це система колективних 

відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають 

сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально – економічних прав і 

інтересів. 

Правовою основою системи соціального партнерства є Конституція України, Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про оплату праці», закони України «Про колективні договори і 

угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організацію 

роботодавців», «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)», «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», інші закони і нормативні правові акти, що 

регулюють трудові відношення, положення конвенцій і рекомендацій МОП». 

Сторонами соціального партнерства виступають: від імені працюючих – професійні 

спілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників, утворені ними відповідно до 

чинного законодавства; від імені роботодавців – роботодавці, їх організації і об'єднання; від 

імені держави – держава в особі виконавчих органів влади і органів місцевого самоврядування.  

Суб’єктами (сторонами) соціального партнерства є: держава, профспілки і спілки 

роботодавців.  

Об’єктами соціального партнерства є соціально-трудові відносини між його суб’єктами.   

Погодження інтересів найманих працівників з роботодавцями у сфері соціально-

трудових відношень здійснюється шляхом переговорів і завершується укладанням 

колективних договорів і угод. Система колективних договорів і угод – це основна форма 

реалізації соціального партнерства.  

Регулювання соціально-трудових відносин в Україні регламентується законом «Про 

колективні договори і угоди». Колективній договір або угода складається на базі діючого 

законодавства, прийнятих сторонами обов’язків з метою регулювання виробничих, соціально-

економічних і трудових відносин і узгодження інтересів, найманих робітників, роботодавців і 

уповноважених їми органів.  

Система колективно-договірного регулювання в Україні включає національний, 

галузевий, регіональний рівні та рівень підприємств.  

На національному рівні укладаються генеральні угоди, вона регулює основні принципи 

і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин. Генеральна угода 

спрямована на удосконалення колективно-трудових відносин, розвиток соціального 

партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників і роботодавців. 
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Положення Угоди поширюються на підприємства, установи і організації усіх форм власності. 

Зобов’язання і домовленості, передбачені Угодою, є обов’язковими для виконання сторонами, 

що її уклали. Її положення є бов’язковими при веденні колективних переговорів і укладанні 

колективних договорів і угод на галузевому і регіональному рівнях.  

Основною метою соціального партнерства на рівні суспільства є досягнення загального 

блага, яке виражається такими показниками: зростання продуктивності праці має 

перевищувати зростання середньої заробітної плати; збільшення валового національного 

продукту на душу населення; удосконалення техніки, технології виробництва, науково-

технічний прогрес; підвищення рівня життя населення.  

Досягнення зазначеної мети можливе за умови залучення всіх суб'єктів суспільних 

відносин до управління; посилення мотивації до співробітництва у забезпеченні високих 

результатів роботи як необхідної умови підвищення якості життя; усунення непорозумінь і 

суперечностей щодо намірів, які представляють законні інтереси кожної із сторін; досягнення 

взаємного прагнення до утвердження в суспільстві соціального миру і злагоди.  

Отже, соціальне партнерство слід сприймати як форму існування різних суб'єктів 

суспільних відносин, які стають партнерами в процесі виробництва. Ставши зацікавленими 

учасниками єдиного процесу, сторонами партнерства на принципі співпраці та пошуку 

компромісів, узгодження дії в реалізації своїх інтересів, вони домовляються на демократичних 

засадах про оптимальні параметри соціально-економічного розвитку, визначають умови 

створення та розподілу виробленого продукту і зобов'язуються їх виконувати. По суті, 

соціальне партнерство — це нова система суспільних відносин, яка повинна забезпечити 

принципово відмінний тип розподілу продукції на демократичних принципах, а саме - на 

основі домовленості про частку створеного валового продукту кожного суб'єкта.  

Соціальне партнерство має стати: елементом формування соціально-відповідної 

політики, що визначає рівні форми відповідальності за невиконання умов домовленості 

(виявлення недовіри відповідальній особі, звільнення з посади, відшкодування матеріальних 

збитків); організаційним принципом організації відносин власності, що за згодою з 

партнерами визначає рівні умови створення ринку праці, засобів виробництва, капіталу через 

узгодження політики податків, цін, заробітної плати. 

Соціальне партнерство, що базується на основі відповідної законодавчої бази, чітких 

принципах, балансі інтересів усіх сторін партнерства, значною мірою сприяє економічному 

розвитку держави, досягненню злагоди і соціального миру в суспільстві.  
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PROBLEMS OF TRANSPORT LOGISTICS DURING THE WAR 

 

The realities of war impose restrictions on all spheres of life, but primarily on delivery and 

communication. The danger of using transport, the risk of losing goods during warehouse storage, 

the need to rebuild routes directly during movement - these are only a small part of what logistics 

faces during war. There are only two ways - to optimize processes and adapt, or to admit that this is 

impossible for the company. 

Also, the war shut down main trunk roads that connected the West, Center and East (the Lviv-

Kyiv and Kyiv-Kharkiv route). Accordingly, logistics routes have become longer, using detours 

through safe roads. This affected the increase in terms of delivery of parcels, cargo, etc. 

Address delivery routes, also known as last mile delivery, have also undergone critical 

changes. All previously developed individual delivery routes at one point became ineffective and 

required immediate revision regarding their geographical dimensions. 

Frequent air alarms began to affect efficiency as well. Because the business has to stop 

production processes during the air alert. 

War and peace are typical and new problems of logistics. 

We can`t say that challenges to the industry arose only during the war. But now decisions 

must be made quickly and efficiently, and the situation can change every minute. What problems do 

logistics face in peacetime: 

• management of stocks - the more they are, that higher volume of "frozen" financial 

resources; 

• procurement and supply to the warehouse - typical conflicts connected with the assortment, 

delivery conditions, supplier selection; 

• basic conditions of supply – risks, costs, exchange of documentation and other issues 

between the parties to the contract. 

• Logistics is a dynamic industry that requires experienced management for effective work. 

Add to the listed problems the conditions imposed by martial law: 

• Rejection of storage and accumulation. Now it is not possible to keep the product in the 

warehouse for a long time - in case of an attack, it will be lost. 

• Change of storage conditions. It usually takes about 3 months to deploy a storage hub, but 

currently you need to be ready to deploy a secure and integrated warehouse in 7-14 days. 

• Complication of logistics operations. Roadblocks, inspections, non-transparent traffic 

regulation during curfew. 

• Quick changes in routes. Need to take into account new attacks, to plan backup routes in 

advance. 

Not all companies in Ukraine have coped with the sudden change in the industry. Many of 

them lost their buildings and car parks, were unable to adapt to new realities and movement during a 

continuous air alert. But SYNEX Logistics defied the odds and won. This brand was formed during 

the war, weighing all the risks and realizing that now, more than ever, logistics issues are very acute. 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

434 

The brand is part of Eclectic Talents Group, a global outsourcing provider with 13 years of 

experience. This helped to adjust the processes and offer the logistics industry quick solutions to 

resume operations in Ukraine in a short period of time and preserve processes in international 

connections, increasing the volume of supplies. 

SYNEX Logistics accepts the challenge: solving logistics problems 

During the war, it is necessary to find new ways and processes as quickly as possible. Only 

experienced management with experience in various niches and projects can do this. How to solve 

the problems faced by the industry? Useful tips based on the example of interaction between SYNEX 

Logistics and Ukrainian business: 

• Attract top managers who have experience in various niches. The more cases, the better the 

variability of the results - the ability to choose the main, spare and emergency options for action. 

• Restore and increase efficiency. Outsource logistics processes so that an already coordinated 

team works on them. If the company has experience, it will immediately organize work and people, 

select workers for linear processes. 

• Monitor every kilometer. When each flight has its own personal manager, any non-standard 

situations are resolved very quickly. 

• Outsource processing. To take care not only of storage, processing and delivery of goods, 

but also of customs and brokerage registration and representation of interests in licensing authorities. 

• Find and organize new storage hubs equipped with security and control systems. Secure line 

workers in advance, have additional locations for shipment "in reserve". 

The more services are outsourced, the less entropy in processes. An experienced team that has 

been working for 13 years and has 10 international branches will not definitely sharpen the processes 

of your business. But it will offer a fast, efficient and effective solution that can be managed in the 

delivery process. 

What should be post-war logistics in Ukraine. 

The war clearly pointed out the deficit of today's state of affairs. First of all, the storage of 

goods in large quantities only in certain regions of the country, the use of routes that run near 

dangerous areas or strategic objects. Logistics will become more complex, because only such an 

approach, as practice has shown, allows you to stay "afloat" during a crisis. Reorganizing the storage 

system, anticipating risks and developing more routes all this will begin the recovery of logistics in 

the post-war era. 

The war will be a catalyst for many reforms, in particular, in logistics. However, these will 

not be popular steps. Now we are starting from a point where many logistics companies have stopped 

their activity and forced employees to go on vacation, and some have stopped working altogether. 
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2. Буде складно, але зрештою галузь розквітне: логістика під час війни, реформи та майбутнє індустрії - Василь 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

Маркетингова логістика показує діяльність враховуючи матеріальні та інформаційні 

потоки при їхньому просуванні від виробників товарів до їх споживачів, відповідно 

враховуючи їх запити. Основними завданнями підприємств є отримання максимального 
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прибутку внаслідок задоволення попиту споживачів та підтримання ділової поведінки на 

ринку зважаючи на його постійно змінну кон’юнктуру. 

На сучасному етапі набуває питання актуальності щодо управління окремими 

маркетинговими та логістичними операціями та переходу до комплексного управління 

процесами бізнесу використовуючи новації інформаційних технологій. Це дає можливість у 

системі управління формувати нові організаційно-функціональні завдання направлені на 

забезпечення комплексної взаємодії економічних систем, підвищення ефективності 

компонентів інформаційних систем та формування досконалої системи маркетингової 

логістики. 

Аналіз останніх досліджень наукових публікацій щодо маркетингової діяльності та 

логістичних процесів знайшли місце у працях вчених Д. Клосса, Д. Ламберта, С. Ленглія, М. 

Крістофера, М. Макаренка, М. Окландера, І. Шнайдера та інших. 

Маркетинг є невід’ємною складовою загальної логістичної системи фірми, охоплює всі 

ланки системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування. 

Маркетинг і логістика, два напрямки однієї ланки – економіки, які тісно переплітаються 

на шляху досягнення кінцевої мети – задоволення потреби й одержання максимального 

прибутку. Протягом всієї діяльності підприємства вони так чи інакше перегукуються один з 

одним. 

За твердженням науковця «маркетинг і логістика – самостійні та взаємопов’язані галузі 

наукових знань і практичної діяльності. Основним об’єктом розгляду в маркетингу є споживач 

і його потреби. Логіка маркетингу – необхідно вивчити ринкову ситуацію і сформувати 

комплекс взаємопов’язаних рекомендації щодо продукту, ціни, збуту і просування продукту 

на ринок. У логістиці основним об’єктом вивчення є потоки – матеріальні, інформаційні, 

фінансові та ін. Логіка логістики – необхідно так організувати матеріальні та інші потоки, щоб 

необхідний споживачеві товар потрібної якості та кількості був доставлений в призначений 

час з мінімальними витратами» [1].  

На думку науковців Г. Плахути, І. Попова: «маркетингова логістика це діяльність щодо 

планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків (матеріалів, 

готової продукції, інформації), які супроводжують переміщення товару за обраним каналом 

від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку 

[2]. Один з основоположників економічного терміну «маркетингова логістика» вважають 

Мартіна Крістофера, він не надає точного визначення, однак відмічає, що: «маркетингова 

логістика зосереджена на тому, як обслуговування споживачів можна використати для 

отримання переваг і конкурентному середовищі» [3]. За твердженням вченого «маркетингова 

логістика має на меті стратегічне поєднання маркетингової та логістичної діяльності в 

контексті ланцюга поставок в процесі створення цінності для споживачів» [3]  

Лаконічне і чітке визначення цього терміну дає І. Кірюков.: «маркетингова логістика – 

діяльність компанії, спрямована на формування конкурентної переваги в ланцюгу постачання 

на основі чітко вираженої ринкової орієнтації» [4] з такою думкою ми погоджуємося. 

Зацікавленість до логістики (ланцюгів постачання) виражена можливостями підвищення 

ефективності функціонування матеріалопровідних систем, значного збільшення вигоди та 

прибутку внаслідок зниження витрат пов’язаних зі скороченням виробничих витрат, 

зменшення часового інтервалу на всіх стадіях виробничого циклу, і, як наслідок, створення 

нових конкурентних переваг для підприємства на ринку [5].  

В контексті ланцюга  постачання маркетингова логістика охоплює  наступні види  

діяльності [6]: 

- дослідження та вивчення попиту і прогнозування продажів; 

- аналізування інформації про ринок та планування виробництва; 

- обробка інформації щодо замовлень; 

- зберігання готової продукції; 

- доставляння оброблених замовлень (транспортування готової продукції); 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
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- обслуговування після продажу (в окремих випадках).  

Формування системи взаємодії маркетингу і логістики, яка б відповідала можливостям і 

вимогам підприємств малого бізнесу, стає одним з найважливіших факторів, що сприяють 

отриманню високих результатів діяльності компанії. Однак на практиці часто взаємодія 

маркетингу і логістики пов’язане з рядом проблем і розбіжностей, які знижують величину як 

ефекту від спільної діяльності, так і ефекту, очікуваного від зусиль в кожному з цих напрямків 

окремо. Неузгодженість дій, недостатнє володіння інформацією, небажання визнавати 

першочергову роль одного з напрямків – все це і багато іншого стає проблемами взаємодії 

маркетингу і логістики [7].  

Взаємозв'язок маркетингу та логістики виявляється при зіставленні систем 

концептуальних питань, які вирішуються у межах цих галузей. Маркетинг відстежує та 

визначає попит, який виник і відповідає на «сім питань маркетингу» – який товар потрібен, де, 

коли, в якій кількості, якої якості, за якою ціною та кому. Логістика забезпечує просування 

товару до споживача та дозволяє здійснити його постачання в потрібне місце, в потрібний час 

з мінімальними витратами, забезпечуючи виконання «шести правил логістики»: вантаж, 

якість, кількість, час, місце та витрати [8].  

Отже, підсумовуючи вищесказане можна стверджувати, що маркетингова логістика 

дозволяє забезпечити розуміння потреб споживачів та запитів ринку, впроваджувати 

стратегію щодо задоволення як учасників логістичної системи, так і кінцевих споживачів. 

Маркетингову логістику слід розглядати як ключовий елемент конкурентної ринкової 

стратегії підприємства. 

Вагоме значення має також професійне управління системою постачань та відносинами 

з контрагентами для отримання довіри споживачів. 
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ЕКСПОРТ ЯК ВИД МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ 

 

Однією із найбільш розвинутих сфер економічного життя є міжнародна торгівля. 

Економічні зв’язки між державами всього світу мають споконвічну історію. В процесі 

еволюції зовнішньоторговельні зв’язки, які виникали з питань забезпечення населення 

товарами, переросли у складну систему, яка зараз носить назву світове господарство. Одним 

із важливих завдань кожної держави  в міжнародній торгівлі є уміння контролювати свої 

торгівельні відносини у світовому господарстві.  
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Державне регулювання економіки містить в собі певні процедури переміщення товарів 

через митні кордони держави, які називаються митними режимами, які виступають 

інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання особливостей та 

процедур переміщення товарів через митні кордони є важливою складовою державної 

політики, тому ефективне формування й використання митних режимів безпосередньо 

впливає на впровадження митної політики держави [1, с. 30]. 

Загалом, під митним режимом розуміють встановлену (залежно від характеру та мети 

переміщення предмета через митний кордон України) сукупність положень або митних 

процедур, що застосовуються до цих предметів. Вказана сукупність положень визначає 

правовий статус товару та транспортних засобів, що переміщуються через митну територію 

держави або по ній для митного оформлення [2, с. 376]. Захист кордонів та забезпечення 

безпеки держави є метою застосування митних режимів. 

Під системою митних процедур розуміють здійснення контролю за дотриманням 

порядку переміщення товарів, речей, майна та інших предметів, огляд предметів, оформлення 

митних документів, накладання митного забезпечення, перевірка вірності заповнення 

вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, передача статистичних 

даних в органи Держстатистики України та інші дії, що здійснюються митними органами 

України з метою виконання законодавства щодо митної справи [2, с.376]. 

В Україні відповідно до законодавства існує тринадцять митних режимів: імпорт; 

експорт; реімпорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення (вивезення); митний склад; 

спеціальна митна зона; магазин безмитної торгівлі; переробка на митній території України; 

знищення або руйнування; відмова на користь держави.  

В даному дослідженні, ми б хотіли детальніше охарактеризувати митний режим 

експорту, відповідно до якого товари вивозяться за межi митної територiї України для вiльного 

обiгу без зобов’язання про їх повернення на цю територiю та без встановлення умов їх 

використання за межами митної територiї України [3]. 

Як і будь-який інший митний режим, експорт в Україні має свої проблеми в 

застосуванні (табл. 1), виправивши які, ширший асортимент українських товарів стане більш 

привабливим для зарубіжних країн, а відповідно і відкриє багато перспектив щодо їх експорту, 

а відповідно і розвитку українських підприємств. 

Прикладом для України, може слугувати зарубіжний досвід, який показує елементи 

тарифного та нетарифного регулювання для вдосконалення процедури експорту (табл. 1; 2). 

Дослідження міжнародного досвіду стимулювання показало, що більшості країн 

притаманне виділення окремої інституції, яка має завдання регулювати експорту діяльність у 

країні (табл. 2). Спільними рисами щодо політики стимулювання експортує надання 

фінансової допомоги у вигляді субсидій, грантів, кредитів, також дослідження світового ринку 

і його аналіз.  

 

Таблиця 1. Аналіз проблем застосування та зарубіжний досвіду використання експорту [4, с.2] 
Митний 

режим 
Проблеми застосування 

Зарубіжний досвід митного 

режиму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експорт 

Основними причинами небажання 

експортувати товари залишаються 

несприятлива економічна ситуація в Україні; 

відсутність партнерів за кордоном; 

обтяжливість внутрішніх експортних 

процедур; відсутність фінансування; 

відсутність адекватної нормативно-правової 

основи; брак коштів на переобладнання 

технічної бази та створення нових основних 

фондів; несприятливий інвестиційний та 

інноваційний клімат; непрозорість ведення 

бізнесу й корупція. 

У Китаї, наприклад, експортна модель 

- товарна експансія (розвиток товару) за 

рахунок низької ціни, основна 

характеристика корейського експорту - 

використання новітніх технологій 

виробництва, для Японії першорядним є 

бездоганна якість. Економічний успіх 

післявоєнного розвитку Японії був 

досягнутий завдяки форсованому 

(прискореному) експорту. Для експортних 

виробництв і національних експортерів в 

Японії створювалися особливо пільгові 

умови і стимули. Великий арсенал засобів 
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У той же час названі проблеми по-

різному сприймаються підприємствами в 

залежності від їх розміру. Так, відсутність 

партнерів за кордоном є найбільшою 

проблемою для малих і середніх компаній. 

При цьому малі підприємства витрачають 

вдвічі більше часу на оформлення товару, а 

вартість оформлення зовнішньоторговельних 

операцій у них вище через невеликих 

розмірів партій. Українському бізнесу і 

державі в цілому не вистачає доступу до 

інвестицій і фінансування. 

 

сприяння експорту включав пряме і 

непряме державне субсидування регіонів, 

що працювали на експорт, податкові пільги 

і вилучення, вигідний експортерам курс 

єни, пільгове фінансування і кредитування, 

у тому числі з державної казни, 

страхування від комерційних і 

некомерційних ризиків, пов'язаних з 

експортними операціями, створення 

регіонам-експортерам найбільш 

сприятливих умов для діяльності за 

кордоном усіма засобами державної 

політики, інформаційне забезпечення 

державними органами.  

 За оцінками експертів Всесвітнього 

економічного форуму, проблеми, з якими 

стикаються українські експортери, — це 

відсутність доступу до торгового 

фінансування, недостатній рівень технологій 

виробництва і навичок персоналу, труднощі у 

визначенні потенційних ринків і покупців, 

невідповідність продукції міжнародним 

технічним вимогам і стандартам, а також 

проблеми доступу до імпортних ресурсів, 

необхідних для виробництва. 

В період подолання кризи в 

післявоєнній Німеччині, коли основною 

метою було відновлення промисловості і 

збільшення об'ємів експорту, особливе 

значення належало інструментам 

економічного стимулювання: податковим 

пільгам для залучення територій до 

експортної діяльності і наданням кредитів 

на відновлення зруйнованої економіки для 

галузей, в першу чергу, технологічній 

спрямованості. На початковому етапі 

формування організаційної структури 

сприяння експорту особливе значення 

приділялося питанням створення 

федеральних фінансових  і страхових 

організацій.  

Особливе місце займає відновлення 

німецької інформаційної мережі і політика 

відносно міжнародних ярмарків-виставок, 

які, у свою чергу, відіграють важливу роль 

у виведенні економіки з кризи, за 

допомогою привертання уваги до регіону. 

 

Митний режим експорту в Україні, хоч і має певні проблеми щодо застосування, але вони є 

характерними для більшості держав світу, які активно займаються зовнішньоекономічною 

діяльністю.  Отже, запровадження митних режимів обумовлено в першу чергу необхідністю 

надання переміщенню товарів та транспортним засобам певного статусу з метою недопущення 

їх хаотичного ввезення та вивезення, а також з метою забезпечення можливості здійснення 

митного контролю. 

 

Таблиця 2. Міжнародний досвід стимулювання експорту [5, с.50] 

Країни 
Суб’єкт 

регулювання 
Інструменти 

США 

Експортно-

імпортний банк 

Пряме кредитування, страхування кредитів та інші 

програми страхування 

Асоціація з торгівлі 

та розвитку 

Технічна допомога, спеціалізовані дослідження, 

дослідження можливостей, орієнтаційні візити, гранти на 

тренінги  

Японія 

Японський уряд Податки: спеціальні відрахування з експортних 

надходжень, повернення імпортного мита експортерам; 

фінансування, що стимулювало експорт: заходи із зниження 

вартості експорту перед відправленням, створення 

японського банку експортно-імпортних операцій; 

сприятливий валютний курс; експортні  

конкурси; кредитування 
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Продовження табл. 2 

Австралія 

Австралійська 

корпорація фінансування і 

страхування експорту 

Страхування середньо- і довгострокових ризиків 

та фінансові послуги австралійських компаніям, що 

безпосередньо або опосередковано працюють на експорт, 

сприяє фінансуванню експорту банківськими закладами, а 

також займається консультаційною діяльністю у сфері 

експорту; страхування політичних і комерційних ризиків 

Мексика 
Фінансова 

інституція «Банкомекст» 

Експортні кредити та гарантії 

Таїланд 

Тайський 

департамент підтримки 

експорту 

Інформування; програми просування 

національного бренду 

Німеччина 

Федеральне 

Міністерство економіки й 

технологій 

Координація діяльності із сприяння експорту всіх 

федеральних інституцій; програми із сприяння експорту 

для малих та середніх підприємств тощо 

Федеральне 

Міністерство закордонних 

справ 

Розбудовування іміджу країни; дослідження 

політичного та економічного середовища 

Німецькі торгові 

палати 

Маркетингові дослідження; розбудовування 

іміджу країни; дослідження політичного та економічного 

середовища; послуги з підтримки експорту 

 

Крім цього, застосування митних режимів дає можливість, в залежності від мети, 

терміну ввезення чи вивезення товарів, або інших обставин, застосовувати до них різні заходи 

правового регулювання, що дозволяє більш повніше враховувати потреби та інтереси суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності для розвитку зовнішньоторговельного обміну. 
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ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУСТРІЇ 
 

Транспортна інфраструктура є невід’ємною складовою розвитку туризму як в Україні, 

так і у світі. Транспортна індустрія є складовою туристської індустрії, яка дає можливість 

задовольняти потреби економіки і забезпечувати перевезення туристів до основних 

туристичних регіонів чи дестинацій. Розвиток транспортної інфраструктури розширює 

географію подорожей туристів та розбудовує шляхи сполучення та формує транспортну 

систему в цілому.  Необхідність оптимізації транспортної інфраструктури обумовлена 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/27.pdf
https://sojam.ua/vimogi-eksportnoj-pshenici/
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динамічними процесами соціального та економічного розвитку регіону та розмірами території 

відповідно до потреб місцевого населення та туристів.  

Теоретичні та практичні аспекти розвитку транспортної інфраструктури як складової 

туристичної індустрії, стали предметом дослідження вчених, таких як: Дорошкевич Д.В., 

Іванунік В.О., Карась О.С., Коваль В.П., Котельнікова В.Є., Кудрицька Н.В., Логутова Т.Г., 

Нєвєнченко А.І., Пащенко Ю.Є., Хоменко І.О. та інші. 

За участю у задоволенні туристичних потреб транспортні засоби відносяться до 

первинних, вторинних і третинних підприємств рекреаційного комплексу:  

- первинні – транспортні підприємства, що беруть безпосередню участь в обслуговуванні 

туристів (залежно від використовуваних транспортних засобів виділяють автомобільний, 

автобусний, мотоциклетний, авіаційний, залізничний, велосипедний, водний на гребних 

судах, водний на моторних судах, кінний види туризму);  

- вторинні – транспортні підприємства, що виконують внутрішні (міські) та зовнішні 

пасажироперевезення, але не спеціалізуються на перевезенні туристів;  

- третинні – транспортні підприємства, що обслуговують промисловість та 

сільськогосподарські підприємства і тим самим опосередковано залучені в обслуговування 

туристів [1, с. 107]. 

На залізничний транспорт України припадає четверта частина усіх перевезень на 

Євразійському континенті, де першість займають Китай та Індія. Експлуатаційна мережа 

залізниць складає 22 тис. км, з котрих лише 45 % електрифіковано. На нашій території 

проходить чотири міжнародні залізничні транспортні коридори. Довжина транзитних 

коридорів складає 3162 км. Крім того активно розвивається перевезення за програмою 

розвитку міжнародного транспортного коридору «Європа– Кавказ–Азія» ТРАСЕКА (з англ. 

Transport Corridor Еurope-Caucasus-Asia), котрий відомий під назвою «Новий шовковий шлях». 

Програма була започаткована на Брюссельській конференції у 1993 році, де угоду підписали 

Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румунія, 

Таджикистан, Туреччина, Україна та Узбекистан [2]. 

Автомобільний транспорт в Україні розвинений найслабше у порівнянні з країнами 

Європейського Союзу. Щільність доріг у нашій державі становить 0,28 км на 1 км2. 

Незважаючи на програми президентів України для відновлення автомагістралей необхідні 

значні інвестиції. До початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну було 

відновлено лише декотрі основні дороги міжнародного та національного значення загальною 

протяжністю в 6,4 тис. км із 159462 км. Але на сьогодні значна кількість доріг Сумської, 

Харківської, Херсонської, Запоріжзької, Донецької та Луганської областей потребує 

відновлення. 

Показники морських пасажирських перевезень  у нашій країні є достатньо низькими, так 

у 2020 році водним транспортом було перевезено 310 тис осіб, з них 53 тисячі пасажирів було 

перевезено морським транспортом та 257 тисяч – річним. Країни Європи значно 

випереджають нашу країну за показниками морських пасажирських перевезень, так 

Німеччина перевозить у 32,6 рази більше пасажирів, а Нідерланди – в 47,96 рази.  

У 2020 році в Україні було перевезено автобусним транспортом 1084 млн осіб. За останні 

5 років кількість пасажирів значно зменшилась, так у 2015 році автобусним транспортом було 

перевезено 2250 млн осіб.  Показник автобусних перевезень свідчить, що в нашій державі 

більшість населення користується послугами перевізників у зв’язку із відсутністю власного 

автомобіля.  

Авіаційний транспорт у Європі завжди посідав чільне місце. Європа не даремно посідає 

перше місце за кількістю туристичних прибуттів. Аеропорти Німеччини, а їх аж 539 од., 

щороку приймають понад 161 млн осіб. Два аеропорти Нідерландів приймають 89,9 млн осіб. 

Польща у 2018 році перетнула позначку у 40 млн авіаприбуттів [3]. Україна отримавши безвіз 

із країнами ЄС поступово нарощувала обсяги надання авіаційних послуг, але із початком 
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COVID-19, а також війною на території України, призвело до повного призупинення роботи 

аеропортів. 

Основними напрямками розвитку транспортної інфраструктури України на період до 

2024 року можна визначити: розвиток транспортної інфраструктури та модернізація рухомого 

складу для забезпечення зростаючої мобільності населення та туристичних потоків; 

забезпечення конкурентоспроможності та якості транспортних послуг для розвитку туризмі та 

економіки взагалі; забезпечення доступності та якості транспортних послуг міському 

населенню та туристам; інтегрування до Європейського Союзу і розвиток експорту 

транспортних послуг; підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів 

та безпеки перевезень пасажирів. 

 Таким чином, транспортна інфраструктура має значний вплив на розвиток туристичної 

індустрії та дає можливість підвищувати рівень комфорту, безпеки та швидкості туристичних 

подорожей в нашій країні. В процесі формування ринку транспортних послуг, як складової 

туристичної індустрії має враховуватися їх ефективна взаємодія, що призведе до підвищення 

попиту на туристично-транспортні послуги. 

 
1. Коваль, П. В. В’їзний туризм : навчальний посібник / [П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва та ін.]. – 

Ніжин : Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с. 

2. Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/ passengers/  

3. Кошова Б.Р. Оцінка елементів туристичної інфраструктури України у порівнянні з деякими країнами ЄС. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Том 1. С. 52-56 
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СУТЬ ТА ВИМОГИ ДО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
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Статистичне спостереження — це спланований і науково організований збір даних про 

велику кількість соціально-економічних явищ і процесів шляхом реєстрації відповідно до 

попередньо встановлених процедур спостереження за основними ознаками. [3]  

Сьогодні статистичне спостереження є першим етапом статистичного вивчення 

суспільних явищ і процесів, а його сутність полягає в отриманні достовірних статистичних 

даних, які об'єктивно описують явища і процеси суспільного життя [1]. Це зумовлює 

актуальність дослідження, оскільки загальна мета будь-якого статистичного спостереження — 

отримати вихідний матеріал, на основі якого можна вивчати досліджуване явище (процес). 

Можна класифікувати статистичне спостереження за чотирма окремими елементами: 

- проектування спостереження - це розробка програми статистичного спостереження, яка 

обов'язково охоплює процедурні, методологічні та організаційні аспекти його проведення;  

- підготовка до спостереження – це підготовка інструментів спостереження (роздруківка 

бланків, перевірка реєстрів суб’єктів, щодо яких необхідно подавати дані, навчання осіб, які 

будуть проводити основне та пробне спостереження; 

- проведення спостереження – процес фіксації фактів і явищ; 

- контроль одержаних даних та їх подальший аналіз для отримання точного результату 

досліджень. 

Статистичне спостереження здійснюється виключно шляхом реєстрації (або фізичної 

фіксації) відповідних ознак явищ і процесів, тобто їх внутрішніх властивостей, ознак та рис. 
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Цим статистичне спостереження відрізняється від інших форм спостереження, заснованих на 

чуттєвому сприйнятті в повсякденному житті: наприклад, спостережень покупців за якістю 

товарів. Тому статистикою можна назвати лише такі спостереження, які забезпечують 

реєстрацію встановлених фактів в облікових документах для подальшого узагальнення [2]. 

Розглянемо класифікацію, за якою може бути диференційовані ознаки, які підлягають 

дослідженню (Рис 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 Класифікація ознак, які підлягають дослідженню 

 

Головні вимоги до спостереження надають можливість раціонального та точного 

визначення меж об’єктів дослідження, їх характеристичних ознак, факторів класифікації явищ 

та відповідно чинників аналізу. Статистичне спостереження повинно задовольняти таким 

вимогам: 

1. Спостережуване явище повинно мати певне економічне значення, а також наукову чи 

практичну цінність. 

2. Соціальні явища постійно змінюються і розвиваються, мають різний якісний стан. 

Статистичне спостереження повинно забезпечувати збір масивних даних, відображати всю 

сукупність фактів. Неповне резюме процесу розслідування призведе до помилкових висновків 

щодо результатів аналізу.  

3. Складні взаємозв'язки між економічними явищами визначають спрямованість 

статистичного спостереження. Необхідно не тільки збирати інформацію, що безпосередньо 

характеризує об'єкт дослідження, але й інформацію, яка сприяє зміні його стану. Тому дані 

спостережень повинні бути повними. Цілісність даних стосується повноти просторового 

охоплення одиниць досліджуваної сукупності, істотних аспектів явища та повноти охоплення 

в часі. 

4. Інформація, отримана в результаті статистичних спостережень, має бути достовірною. 

Тобто спостережувані дані ретельно та всебічно перевіряються на якість. Особливість 

зазначеної вимоги полягає в тому, що при недостовірності отриманої інформації, її недоліки 

неможливо усунути в процесі подальшої обробки, що ускладнює прийняття наукових рішень. 

Очевидно, що статистична інформація вважається якісною, якщо вона правдива, надійна і 

точна.  

5. Статистичні спостереження проводяться на науковій основі за заздалегідь складеним 

планом, який передбачає наукові методи вирішення методичних та організаційних завдань. 
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У висновку можна зазначити, що статистичне спостереження відповідно до вимог 

статистичної науки має бути всебічно продуманим, добре підготовленим і чітко 

організованим. Виходячи з джерел статистичного спостереження, тобто соціально-

економічних явищ, які є об’єктами дослідження для подальшого аналізу, підходи до 

спостережень повинні бути виваженими та мати чіткі критерії. Наукова організація 

статистичного спостереження зумовлює дотримання певних вищезгаданих вимог щодо його 

здійснення, дотримуватись певних методичних принципів і правил проведення 

спостереження, з метою виключення або мінімізації помилок у статистичному спостереженні, 

які потім можуть вплинути на подальші етапи дослідження явища та призвести до його 

хибності. 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Організація постачання товарно-матеріальних ресурсів пов'язана з функціональним 

підходом до товарообігу, тобто оперативним управлінням товарообігом. Він включає аналіз 

ринків постачальників і споживачів, узгодження попиту і пропозиції на ринках товарів і 

послуг, узгодження інтересів учасників товаропотоку – важливі аспекти забезпечення 

нормального функціонування економіки, що зумовлює актуальність дослідження [2]. 

В українській практиці на актуальний час сформувалися підходи, коли безпосередньо 

увага до постачання сировинних матеріалів приділяється ще на етапі планування. План 

закупівель допоміжних матеріалів створює відповідальний співробітник структурного 

підрозділу і узгоджує виконавчий директор по напрямку або керівник відповідного 

департаменту. 

Внесення змін до плану закупівель здійснюється у разі [4]: 

- зміни обсягів фінансування; 

- зміни потреби в продукції; 

- в разі аварійної ситуації на підприємстві. 

Затверджені плани постачання обробляє менеджер із закупівель, а саме: визначає 

потребу у закупівлі, зазначає терміни поставки, перевіряє актуальність даних щодо 

контрагента, договору, способу і терміну оплати та ін., розцінює ТМЦ в узгоджені строки. 

Акти невідповідності є підставою для рекламації постачальнику, обміну, допостачання або 

повернення ТМЦ. 

Наразі у розгляді та аналізу галузі планування закупівель та постачання віддають 

перевагу економічній стороні організації постачання товарно-матеріальних ресурсів і 

трактують її як сукупність різних видів діяльності з метою отримання з найменшими 

витратами необхідної кількості напівфабрикатів у встановлений час і у встановленому місці. 

Аналіз цих процесів наразі актуальний в Україні для кондитерської галузі, оскільки на 
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сьогодні в зв’язку з повномасштабною війною ускладнилися процеси експортної та імпортної 

логістики як готової продукції, так і сировини для її виготовлення. 

 До прикладу розглянемо загальні показники, що характеризують роботу відділу 

постачання кондитерської компанії «Лукас». Даного представника кондитерської галузі 

можна вважати учасником глобального ланцюга постачання від арахісу з Бразилії, чи какао з 

Англії до продажу продукції споживачам у 54 країнах світу через дилерську мережу та мережу 

представництв [1]. На рисунку 1 представлена узагальнена оцінка управління товарними 

потоками компанії. 

 

 

 

 

 

 

 

630,4 млн. 

грн. 

8 348 5 237 570 489 222 

Сума 

закупівель 

за рік 

Кількість 

оформлених угод за 

рік 

Привезено 

SKU за рік 

Діючих 

договорів, з 

них 244 

нових 

Активних 

постачальників 

Тестування, з них 

144 повністю 

завершено, 79 з 

позитивним 

результатом, 58 – 

активно 

використовується 

Рис. 1 Показники інтенсивності товарних потоків компанії «Лукас» 
Джерело: складено авторами на основі [1] 

 

З наведених на рисунку даних видно, що товарні потоки компанії досить динамічні. При 

цьому має місце постачання з двох напрямків: внутрішнє та зовнішнє. Структурно-динамічний 

аналіз товарного потоку дозволяє обґрунтувати резерви підвищення ефективності управління 

матеріальними потоками.  

У зв’язку з системним підходом до оцінки товарних потоків та для співставлення 

результатів скористаємося грошовим їх розрахунком. Вихідний потік оцінено за собівартістю, 

оскільки саме в такій оцінці ці два потоки є співставними. Вхідний товарний потік за 

вартісною оцінкою суттєво переважає вихідний [3]. 

Цьому є дві причини: вхідний потік містить внутрішню логістику, а саме переміщення з 

центральних складів компанії до складів на виробничих підрозділах; компанія здійснює 

інвестиції в напрямку побудови нової лінії для виробництва круасанів, що обумовлює 

необхідність закупівлі допоміжних матеріалів в рамках інвестиційної діяльності, а не 

операційної. Співставлення товарних потоків тільки в рамках операційної діяльності (таблиця 

1) засвідчив, що вхідний потік з року в рік скорочується, а вихідний зазнав значного 

зменшення у 2019 році, проте відновився у 2020. 
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Таблиця 1. Співвідношення вихідного та вхідного товарного потоку в операційній 

діяльності 

Показник 2018 2019 2020 

Приріст 19/18 Приріст 20/19 

абс. відн., % абс. 
відн., 

% 

Вхідний товарний потік 633891 471726 470482 -162164 -25,6 -1 244 -0,3 

Вихідний товарний потік 790751 635598 653041 -155153 -19,6 17 443 2,7 

Співвідношення 

вихідного та вхідного 

товарних потоків 

1,25 1,35 1,39 0,10 8,0 0,04 3,0 

Джерело: складено авторами на основі [1] 

 

У характеристиці вхідного та вихідного потоку в рамках операційної діяльності 

позитивним є те, що з кожним роком на гривню закуповуваних товарно-матеріальних 

цінностей припадає все більше гривень вихідного товарного потоку. Цей факт дає підстави 

стверджувати про ефективність цінової політики підприємства як у роботі з покупцями, так і 

з постачальниками.  

Отже, процес придбання товарно-матеріальних цінностей являється важливим 

елементом кругообороту капіталу, правильна організація якого забезпечить економію ресурсів 

та вплине на ефективність роботи підприємства. Зважаючи на сьогоденні обставини, дуже 

важливу роль відіграє оновлення та підтримка процесів постачання товарно-матеріальних 

цінностей на підприємстві. При неузгодженому процесі закупівель та не налагодженому 

процесі взаємодії відділів, особливо у кризових періодах, можуть виникнути проблеми у 

подальшій роботі та призвести до втрати доходів підприємства. 

 
1. Офіційний сайт КК «Лукас» URL: https://lukas.ua/ 

2. Білоцерківський О.Б. Прогнозування розвитку високотехнологічного сектору економіки України. О.Б. 

Білоцерківський. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 572–577. 

3. Камінська Т. Г. Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів / Т. Г. 

Камінська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 271-276 

4. Журавель Г. П. Облік товарно-матеріальних цінностей / Г. П. Журавель // Закон і бізнес. – 2010. – № 15. 
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АГРАРНА ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ В ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

В умовах активного розвитку глобалізації економіки всі продуктові ринки, 

формуючись на рівні національних економік, є складовою світового продовольчого ринку. 

Тому налагодження логістичних зв’язків та покращення каналів збуту аграрної продукції є 

найважливішим напрямом продовольчої безпеки країни. Україна є одним з найпотужніших 

виробників сільськогосподарської продукції. З початком війни в країні всі логістичні ланцюги 

порушилися. Основним каналом збуту української аграрної продукції до війни були морські 

порти, на них припадало 75% всієї зовнішньоекономічної торгівлі, до портів продукція 

доставлялася в такому співвідношенні: 64% - залізничним транспортом, 27% - автомобільним 

транспортом та 9% - річковим транспортом [1, 2].  

Після початку війни всі морські порти були заблоковані. Згідно даних Міністерства 

аграрної політики та продовольства України на сьогодні в межах роботи «зернового 

коридору» всього з України відправлено 533 судна з 13,3 млн т. української аграрної продукції. 

Але цього не достатньо, адже станом на 8 грудня 2022 р. зібрано 43,6 млн т. зерна на площі в 
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9,7 млн га (87%): пшениці зібрано 19,4 млн т. (врожайність – 41,2 ц/га); ячменю - 5,6 млн т. 

(врожайність – 35,1 ц/га); гороху - 261 тис. т. (врожайність – 23,4 ц/га); кукурудзи на зерно - 

17,2 млн т. (врожайність – 61,9 ц/га); гречки - 157 тис. т. (врожайність – 13,7 ц/га); проса - 99,5 

тис. т. (врожайність – 23 ц/га) [3]. В довоєнний період морські порти України кожного місяця 

експортували 6 млн т., а зараз через залізницю та річковим транспортом трішки більше 1 млн 

т., тобто швидкість експортних операцій знизилася в 6 разів. 

В зв’язку з цим виникла необхідність в покращенні та активізації роботи інших видів 

логістики таких як транспортна та залізнична. Крім покращення транспортних та залізничних 

перевезень, які є менш вантажомісткими, ніж морські, потрібно вирішувати питання зі 

зберіганням продукції та диверсифікації маршрутів. Натомість дані перевезення є більш 

затратними, в довоєнний період вартість логістичних перевезень та витрати на 

транспортування сільськогосподарської продукції від поля до порту в Україні коштувала 

майже на 40% більше, ніж на аналогічні послуги в Німеччині, та на 30% більше, ніж у США 

[2].  

За даними Укрзалізниці, локомотивів та вагонів достатньо, щоб здійснювати 

перевезення продукції до кордону, але бюрократія, прикордонний, митний, фітосанітарний та 

ветеринарний контроль створюють затримку в доставці, який являється подвійним з боку 

України та країни до якої направляється вантаж. На сьогодні більшість сільськогосподарської 

продукції експортується через прикордонні переходи Ізмаїлу та Вадул-Сірет (Румунія), 

навантаження на дані пропускні пункти надзвичайно висока [1].  

Для того, щоб налагодити логістичні потоки  потрібно їх диверсифікувати та 

перерозподіляти покращуючи розвиток існуючих терміналів, будівництво нових, створення 

мобільних перевалочних пунктів, збільшення кількості вузькоколійних візків та залучення 

додаткового вагонного парку перевізників на вузькому шляху, спрощення процедур перетину 

кордону та ін.[1, 3]. 

 
1. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни. URL: https://eba.com.ua/logistyka-ta-mizhnarodna-

torgivlya-v-ukrayini-v-umovah-vijny/ (дата звернення 09.12.22) 

2. Что такое агрологистика? URL: https://latifundist.com/cards/1-chto-takoe-agrologistika (дата звернення 09.12.22) 

3. О. Маслак. Аграрна логістика: реалії сьогодення. Пропозиція.  URL: https://propozitsiya.com/ua/agrarna-logistika-

realiyi-sogodennya (дата звернення 09.12.22) 
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ 

МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

Автотранспортні засоби можуть переміщуються  через митний кордон різними 

видами серед яких: наземний та водний транспорт. В силу воєнного  часу, зараз надходження 

автомобілів відбувається тільки  наземним транспортом. 

Переміщенням транспортних засобів (як товарів) через митний кордон України 

проходить шляхом  митного оформлення, а також із справлянням передбачених законом 

податків і зборів.   

Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого 

законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку 

ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію 

товарів.  

https://latifundist.com/cards/1-chto-takoe-agrologistika
https://propozitsiya.com/ua/agrarna-logistika-realiyi-sogodennya
https://propozitsiya.com/ua/agrarna-logistika-realiyi-sogodennya
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Власник  або за його дорученням відправник чи одержувач (після досягнення ними 16-

річного віку), а також експедитор самостійно може проходити процедуру митного 

оформлення. Декларування  має свої особливості, тому на ринку є посередники, які 

спеціалізуються на наданні митних послуг.  До них відносять: митного брокера та агента з 

митного оформлення.   

Митний брокер зобов’язаний забезпечити виконання його представником таких 

вимог: на вимогу митного органу пред’явити транспортні засоби (як товари), і всі необхідні 

документи для митного контролю і митного оформлення та бути присутнім під час їх 

проведення,  інформувати в письмовій формі особу, яка передала йому товари та транспортні 

засоби для пред’явлення митному органу, а також про невідповідність цих транспортних 

засобів відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних 

документах. 

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митному 

органу транспортних засобів (як товарів), комерційного призначення, а також документів, 

потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому митному органі 

України. 

На початку війни Верховна Рада скасувала мито та ПДВ на ввезення автомобілів на 

іноземній реєстрації, аби пришвидшити перетин кордону волонтерам, що ввозити машини для 

потреб ЗСУ. Це спричинило чималий ажіотаж серед охочих ввезти «євробляху», зекономивши 

на розмитнені та чималі черги на кордонах. 

За даними митниці, від початку війни й до кінця травня в Україну завезли 119 тисяч 

автомобілів, які розмитнили без оподаткування. При цьому пільгами користалися й ті, хто 

ввозив преміум автомобілі вартістю понад мільйон гривень. Від скасування оподаткування на 

ввезення автомобілів бюджет недоотримав 13 млрд грн. В результаті було введено в дію Закон 

№ 2325-IX, який набрав чинності 01 липня 2022 року. Таким чином, з 01 липня 2022 року 

відновлено мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що було скасовано у березні 2022 

року.  

При митному оформленні автомобіля обов'язково потрібно подати попередню митну 

декларацію до митного органу, де авто буде пред'явлено для оформлення.  

Для митного оформлення автомобіля потрібно: 

 рахунок-фактура або інший документ, який підтверджує вартість автомобіля; 

 документ, який підтверджує право власності на машину (договір купівлі-продажу, 

дарування); 

 реєстраційний документ на авто (технічний паспорт); 

 документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації; 

 документ, який підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне 

оформлення нових автомобілів можливе за умови відповідності екологічним нормам не нижче 

рівня “ЄВРО-5” та для тих, що були в використанні не нижче “ЄВРО-2”. 

Транспортні засоби можна завести за попередньою митною декларацією протягом 30 

днів з дати її оформлення.  Після проходження кордону автомобіль потрібно перевезти до 

митниці оформлення протягом 10 днів.   

Для розрахунку платежів необхідна інформація про вартість машини та її параметри. 

За цими даними буде підраховано митну вартість автомобіля. Потрібно буде сплатити 

акцизний податок, мито та ПДВ. 

Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою: (Ставка)* (Об'єм 

двигуна в см3 / 1000)* (Кількість повних років авто). 

Ставка залежить від типу двигуна та коливається від 50 до 100 євро.  

Також слід відмітити, що ставка податку коригується з урахуванням  року випуску 

автомобіля (якщо  автомобілю більше 15 років, тоді застосовується коефіцієнт 15). 

Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. ПДВ становить 20% від суми 

вартості авто, мита та акцизного податку. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t222325?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/t222325?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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З  1 липня повернули акциз на електромобілі, але він невеликий — 1 євро за 1 кВт·год 

ємності батареї. Навіть у дорогих електрокарів із великим запасом ходу ємність зазвичай не 

перевищує 100-120 кВт∙год, тобто максимальна сума акцизу — 120 євро. Мито й ПДВ на 

електромобілі залишаються нульовими і після 1 липня. 

Сучасні умови розвитку економіки України вимагають від законодавства димамічних 

змін. Так 21 жовтня 2022р. відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації. 

Під час засідання було розглянуто законопроекти, що мають на меті запровадження 

можливості подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг.  

 
1. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 

щодо перегляду окремих пільг з оподаткування Документ 2325-IXПрийняття від 21.06.2022 [Електронний ресурс] : - 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-20#Text. 

2.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 

щодо перегляду окремих пільг з оподаткування № 7418 від 30.05.2022 [Електронний ресурс] : - Режим 

доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708 

3. Закон України Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної 

реєстрації транспортних засобів  (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2325-IX від 21.06.2022) [Електронний 

ресурс] : - Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/3151-iv-3608  

4. Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»  2325-

IX. Прийняття від 21.06.2022. Документ 400/97-ВР № 2325-IX від 21.06.2022} [Електронний ресурс] : - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80#Text 

5. Законопроект  №7468-1 Про внесення змін до Митного кодексу України Проект Закону про внесення змін 

до Митного кодексу України (щодо вдосконалення процедури оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 

митну територію України) 7468-1 від 30.06.2022. [Електронний ресурс] : - Режим доступу: 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39912 

6. Мазаракі А.А Експертиза та митне оформлення товарів Україні: навч. посіб. /  / Мазаракі А.А 

-  КНТЕУ.  2018 

7. Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45) Із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 2510-IX від 15.08.2022. [Електронний ресурс] : - Режим доступу: 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708 

8. Проект Закону Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами 

товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-

відправленнях, та порядку їх декларування. 1999-IX,  від 25.01.2022 Із змінами і доповненнями від 

19.07.2022[Електронний ресурс] : - Режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39912 

9. Проєкт Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування (реєстр. 7418 від 30.05.2022 р., Кабінет Міністрів України) 

[Електронний ресурс] : - Режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708. 
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РЕДИЗАЙН ЛОГІСТИКИ В ТУРИЗМІ  

В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 

 

Військове вторгнення Росії в Україну є суттєвим негативним ризиком для міжнародного 

туризму. Війна, розв’язана Росією проти України, посилила і без того високі ціни на нафту та 
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витрати на транспортування, збільшила невизначеність і призвела до перебоїв у подорожах в 

Європі. З початком повномасштабної війни деякі туристичні компанії закрилися, інші 

переорієнтували свою діяльність на волонтерство – евакуювали біженців своїми автобусами, 

залучали зв’язки для організації закупівлі гуманітарної допомоги з-за кордону. На початку 

літнього сезону перед туроператорами та турагентами постало питання про відновлення 

основної діяльності. Відсутність авіасполучення між Україною та традиційними 

туристичними курортами змусила операторів туристичного ринку змінити логістичні потоки, 

започаткувавши автобусне сполучення між українськими містами та туристичними 

напрямками, а також переорієнтувати програми чартерних рейсів з вильотами з аеропортів 

сусідніх з Україною країн. Відповідно, дослідження присвячене питанню редизайну логістики 

в туризмі в умовах російського військового вторгнення в Україну. 

Війна, що триває в Україні, та інфляція негативно впливають на індустрію туризму, яка 

оговтується від руйнівного впливу пандемії COVID-19. Згідно зі статистичними даними 

Всесвітньої туристичної організації, найбільш постраждалими європейськими країнами в 

секторі туризму, окрім України, також є Республіка Молдова з падінням кількості авіарейсів 

на 69% (з 24 лютого 2022 р. порівняно з 2019 р.), Словенія (-42%), Латвія (-38%) та Фінляндія 

(-36%) [1]. Військовий наступ становить ризик перешкоджання поверненню довіри до 

глобальних подорожей, що особливо може вплинути на вихідні ринки США та країн Азії, 

зокрема щодо подорожей до Європи, оскільки саме ці ринки історично більш схильні до 

ризику. 

Станом на сьогодні Україна та Росія як ринки експорту туристів разом становлять 3% 

світових витрат на міжнародний туризм. Тривалий конфлікт може призвести до втрати 14 

мільярдів доларів США світових надходжень від туризму у 2022 році. Як на туристичні 

напрямки, на Росію та Україну припадає 4% міжнародних туристичних прибуттів до Європи 

[1], тому важливість обох ринків є безумовною для сусідніх країн, а також для європейських 

сонячних і морських напрямків.  

Так, тільки за тиждень після початку війни кількість продажів авіаквитків у Європі впала 

на 23%, а кількість рейсів із Сполучених Штатів до Європи впала на 13%. Країни, близькі до 

зони конфлікту – Болгарія, Хорватія, Естонія, Грузія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, 

Словаччина та Словенія – спостерігали падіння бронювань на 30-50% [2]. Окрім того, закриття 

російського повітряного простору додало часу та витрат для багатьох авіакомпаній, які 

здійснюють рейси між Європою та Азією, перешкоджаючи дальномагістральним перельотам. 

Наприклад, уникнення російського повітряного простору для польоту між Парижем і Токіо 

додає понад 1000 миль і 150 хвилин польоту. 

З-поміж іншого, чималу проблему для стабільності туристичних потоків та зростання 

туристичних прибуттів в військових умовах становить питання вимушено необхідних 

суттєвих змін у туристичній логістиці. Зокрема, ключовий для туризму сектор цивільної 

авіації зазнав не лише серйозних пошкоджень за рахунок руйнування ряду компонент його 

інфраструктури, а й фактично тимчасово припинив своє існування в Україні. Основна 

інфраструктура матеріально-технічного сектору автомобільного та залізничного транспорту 

також зазнала суттєвих пошкоджень та руйнувань, зокрема, в зонах бойових дій, а також 

відсутність безпеки пересування давно налагодженими логістичними коридорами нині 

окупованих та нещодавно деокупованих територій України підтверджують необхідність 

редизайну транспортної логістики для операторів вітчизняного ринку туристичних послуг. 

Закриття повітряного простору України для цивільної авіації стало одним із критичних 

факторів для сфери туризму. Для перезапуску налагодженої роботи туроператорів в перші 

місяці повномасштабної війни довелося активно працювати над створенням туристичних 

продуктів, які б дозволили компенсувати тимчасову втрату авіасполучення з іншими країнами. 

В цілому, загальна відсутність авіасполучення між Україною та традиційними туристичними 

курортами змусила операторів туристичного ринку змінити логістичні потоки напередодні 

літнього сезону, започаткувавши автобусне сполучення між українськими містами та такими 
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туристичними напрямками, як курорти Туреччини, Греції, Італії, Хорватії та низки інших 

країн, а також переорієнтувати програми чартерних рейсів з вильотами з сусідніх з Україною 

країн – Польщі, Молдови, країн Балтії тощо.  

Згідно з внутрішніми статистичними даними експертів та практиків туристичного ринку 

за результатами традиційного літнього сезону трійка лідерів закордонних напрямків 

відпочинку українських туристів виглядає таким чином: 

1. автобусні тури в Туреччину; 

2. авіатури з Кишинева в Туреччину та Єгипет; 

3. автобусні тури в Чорногорію [3]. 

При цьому, безумовними лідерами цьогорічного літнього сезону стали туроператори з 

виключно українським капіталом – «Альф туристичний оператор» та «Джоін Ап», частка 

реалізації туристичних пакетів яких склала на вітчизняному ринку близько 60% у сумі. Таку 

ситуацію можна пояснити швидким реагуванням операторів на зміни середовища (запуск 

автобусних турів, відкриття популярних навесні евакуаційних автобусних рейсів в Болгарію, 

вихід на ринки Польщі, Литви, Латвії, Молдови та інших країн, звідки відбувається 

авіасполучення з популярними серед українських туристів курортами) та ефективним 

менеджментом в означених підприємствах. Наразі туроператори продовжують компенсувати 

закрите небо поїздками на автобусах із регіонів, що знаходяться на суттєвій відстані від 

бойових дій. Основу асортименту і надалі складають автобусні тури з українських міст та 

авіатури з найближчих аеропортів країн-сусідів, звідки виконуються авіарейси до Туреччини, 

Чорногорії, Єгипту, Греції. Для зручності туристів організовуються трансфери до ряду 

аеропортів сусідніх країн з Києва, Житомира, Вінниці, Одеси, Дніпра, Львова та деяких інших 

міст. Автобусні тури, переважно, доступні до Болгарії, Туреччини, Греції, Хорватії й 

Чорногорії.  

В якості підсумку слід зазначити, що в подальшому в умовах продовження 

широкомасштабної війни Росії проти України ефективність функціонування туристичної 

транспортної системи значною мірою залежатиме від відновлення її цілісності: маршрутів 

пасажирських туристичних перевезень з урахуванням попиту на транспортні послуги та 

потреб безпеки, організації мультимодальної взаємодії, поліпшення логістичної зв’язаності 

внутрішніх і міжнародних перевезень, відновлення безперешкодного руху автомобільного 

транспорту в регіонах, які перебували в зонах бойових дій. 
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IMPLEMENTATION OF SMART MANAGEMENT MECHANISMS 

IN THE ENERGY SECTOR 
 

A strategic tool for the innovative development of the energy sector in the context of Industry 

4.0 is the mechanism of Smart-management of energy capacities. This mechanism is integrated from 

a set of innovative technologies, processes and applications, the synergistic interaction of which 

ensures the formation of new generation electronic communications based on the intellectualization 

of energy networks. The use of telecommunication technologies, databases, cloud storages, 

components of collection, evaluation and intellectual processing of information creates prerequisites 

for improving the efficiency of the energy sector.  

Energy systems based on the concept of Smart management are characterized by intelligence, 

consistency and focus on the establishment of environmental principles of energy consumption [1, p. 

26]. The innovative mechanism of Smart-management technologies allows to implement ‘smart’ 

management decisions in the process of rational energy consumption through the use of integrated 

tools for rapid adaptation to the parameters of increasing challenges and threats to the functioning of 

the energy sector and the current situation in the energy market [2].  

The role of the innovative mechanism of Smart-management of energy capacities is 

strengthening in the context of decentralization of renewable energy production processes, 

liberalization of energy markets and increasing requirements of final consumers to the quality of 

energy resources and technologies for their rational use. Intelligent technologies of Smart-

management of energy consumption processes are gradually replacing traditional approaches to the 

organization of energy network management, primarily in the private household sector, where the 

implementation of such structural changes does not require radical transformations and is less 

exposed to the processes of inertia and opposition from end users [3; 4]. Consequently, the innovative 

mechanism of Smart-management of energy capacities has the following systemic advantages: 

-the ability to automate and improve the efficiency of management decision-making processes;  

- formation of resource and functional capacity of power grids for timely adaptation to the 

challenges and threats of the operating environment;  

- simplicity and reliability in the use of Smart management technologies;  

- strengthening the processes of energy consumption and rational use of energy resources. 

The spread of the ideas of Industry 4.0 forms the preconditions for the implementation of the 

Digital-Twins technology in the energy sector, which is based on the concept of building a dynamic 

digital copy of a physical object (system) that can be quickly adjusted in the spatial and temporal 

dimension, and ensuring data synchronization between the physical and digital twins in order to 

organize further monitoring, modeling and optimization of the functioning of the physical object itself 

through the use of the resource base of the created digital twin. As mentioned by P. Borowski, Digital-

Twins is a virtual simulation model of a production line that is functionally capable of simulating the 

behavior of the target machine in real time. The digital model provides the ability to carry out 

comprehensive testing of the power system not only at the design stage, but also directly during 

operation. Digital-Twins technology allows the optimal combination of artificial intelligence and 

software analysis tools with production and economic data in the process of building dynamic 

simulation energy models [5]. The strategic competitive advantages of using Digital-Twins 

technology in the energy sector are as follows: the formation of an experimental base for improving 

the efficiency of business processes in the energy sector; introduction of intelligent networks for 
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monitoring and controlling energy processes; improving the efficiency of strategic management 

decisions and minimizing the uncertainty of the parameters of energy systems; reduction of 

transaction costs associated with the operation of energy networks; diversification of energy resources 

and reduction of the ‘price’ of human error in the operation of energy systems; increasing the 

efficiency of the processes of adjusting the structural and functional parameters of the energy sector 

development; balancing the conjuncture of energy resources in the market; the possibility of 

integrated use of artificial intelligence, cloud technologies, the Internet of Things, cyber-physical 

systems, etc. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКО-

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Розвиток сучасної економіки вже здається неможливим без екологічної складової.  

Екологічне підприємництво пов’язане з випуском і реалізацією продукції екологічного 

призначення( виробів, послуг, робіт). Екологічне відношення надає нам змогу піклуватися про 

нашу Землю та зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. 

В Україні існує багато підприємств, які можуть покращувати наше становище певними 

заходами щодо впровадження еко-підприємництва. 

Ось наприклад, гарним би було заходом впровадження сонячної енергії та батареї, ідея 

вже й не нова, але своєї актуальності не втрачає. У великих країнах світу підприємства та 

звичайні жителі все частіше встановлюють сонячні батареї на своїх заводах або в будинках. 

За статистикою, за останні 10 років потужність сонячної енергії зросла в 50 разів. Сонячні 

елементи часто використовуються як частина екологічного маркетингу готелю.  

Сонячна електростанція для покриття власного споживання забезпечує виробничі 

потреби підприємства чи установи протягом світлового дня. Якщо власної сонячної енергії 

недостатньо, різниця автоматично береться з централізованої мережі. Основний економічний 

ефект – це економія коштів, які не йдуть на купівлю електроенергії в енергопостачальних 

компаній.  

Термін окупності електростанції безпосередньо залежатиме від ціни електроенергії.  

Стратегічні переваги такої станції:  

• Нижча вартість продукту; 

• Збільшення вартості активів підприємства; 

• Підвищення екологічності продукту; 

• Зменшення енерговитрат та формування структури енерговитрат  підприємств. 
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LED-лампи. Вони активно використовуються на промисловому та побутовому рівні, 

оскільки є енергоефективним джерелом освітлення. Світлодіоди споживають у 10 разів менше 

електроенергії, ніж традиційні лампи розжарювання, і можуть працювати до 10 років при 

постійному використанні. Крім того, вони не містять ртуті. Використання світлодіодних ламп 

є одним із поширених для компаній способів підтримки екологічного маркетингу.  

Переваги щодо використання LED-освітлення виробничих приміщень: 

  Можливість програмування системи освітлення. Світлодіодна технологія стала 

справжнім відкриттям в програмованих системах. За допомогою диммерів можна регулювати 

яскравість світлових потоків, встановлювати багатоколірні діоди, встановлювати 

підсвічування в пристрої. Це ідеальне джерело світла для освітлення промислових приміщень, 

де обладнання часто вмикається та вимикається, оскільки термін служби світлодіодної лампи 

не залежить від кількості циклів увімкнення/вимкнення.  

  Економія на енерговитратах для бізнесу. Світлодіодні світильники дозволяють значно 

економити електроенергію в порівнянні з класичними лампами розжарювання або 

популярними люмінесцентними лампами. Вони мають нижчу напругу, але за 

енергоефективністю еквівалентні класу А+.  

  Не містить ртуті та ультрафіолету. Це важливо для промислових об’єктів, де діяльність 

пов’язана з фарбою, тканинами та пластиком. УФ-промені негативно впливають на барвники, 

і предмети та речі можуть бути пошкоджені (вигорілі) тривалим впливом УФ-променів. Цього 

не відбувається при використанні світлодіодів для освітлення промислових об’єктів. Крім 

того, світло безпечне для здоров'я людини і не втомлює очі, оскільки воно максимально 

наближене до природного спектру. 

Електромобілі. Тренд поєднує в собі енергозбереження, екологічність і економічність. 

Якщо розглядати електромобіль для комерційного використання, то середній пробіг 

електромобіля на підприємстві 15000 км на рік, одже  економимо близько 20 000 грн на одному 

електромобілі. 

В такому напрямку можуть розвиватися такі відомі компанії як Uber та Uklon, задля 

підвищення рівня економічної та екологічної розвинутості. 

І найголовніше – це розвиток екологічного маркетингу. Перш за все, кожна компанія 

повинна правильно розуміти, які завдання можна вирішити, охороняючи навколишнє 

середовище. Екологічний маркетинг спрямований на захист екології, оптимізацію ресурсів і 

зменшення забруднення навколишнього середовища. Екологічні фактори маркетингу, перш за 

все, орієнтовані на те, щоб компанія стала невід'ємною частиною суспільства, яке піклується 

про навколишнє середовище. 

Для реалізації концепції еко-маркетингу необхідно виконати комплекс дій, таких як:  

• високий стандарт: підприємство діє згідно зі стандартами, які регулюють використання 

природних ресурсів;  

• екологічний PR: громадськість, включаючи партнерів, медіа та кінцевих користувачів, 

має розуміти екологічну позицію компанії.  

• формуйте лояльність: орієнтація вашої компанії на турботу про навколишнє 

середовище дозволяє вам отримати лояльну аудиторію, яка поділяє ваші принципи.  

• нові екологічні технології: компанії можуть розробити власні безвідходні та безпечні 

методи виробництва.  

• випуск екологічних продуктів і послуг: розробляйте нові продукти, які виробляються 

без використання небезпечних речовин, які не підлягають переробці.  

• комунікація: забезпечити двосторонню комунікацію зі споживачами екологічної 

продукції;  

• підтримка інновацій: може включати спонсорську та інформаційну підтримку стартапів 

та громадських ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища.  
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ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Фінансове забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні має важливе значення 

не залежно від часового періоду. Особливо актуальним стало це питання в теперішніх 

складних воєнних умовах розвитку нашої країни. Адже для ряду регіонів, враховуючи значні 

руйнування як інфраструктури, так і нанесення значної шкоди природному середовищу, 

питання відбудови та відновлення постають на першому місці в повоєнній стратегії розвитку 

постраждалих територій. 

Разом з тим, консолідація більшості країн світу навколо вирішення безпекових, 

гуманітарних, економічних та екологічних проблем України та її регіонів дає додаткові 

можливості для залучення додаткових ресурсів, зокрема фінансових для відновлення 

інфраструктури та природного середовища де це можливо, або навіть будівництва нових 

інфраструктурних об’єктів з використанням сучасніших технологій та відновлення якісних 

характеристик чи закладання нових ландшафтів природних екосистем.  

Для залуження необхідних фінансових ресурсів важливо в Україну як з інших країн та 

міжнародних інституцій, так і з внутрішніх джерел держави, бізнесу, громадянського 

суспільства важливо створити належні умови. З економічної точки зору мова йде про 

формування набору дієвих економічних інструментів стимулювання фінансового 

забезпечення сталого розвитку як окремого найбільш постраждалого внаслідок війни регіону, 

так і усіх регіонів нашої країни (рис. 1). 

Серед основних джерел фінансування сталого розвитку, які є традиційними для 

українських суб’єктів господарювання можна віднести самофінансування, яке може виступати 

у формах використання залишку прибутку як кінцевого результату економічної діяльності, або 

залишку наявних коштів на рахунку в банку або касі. Також можливе створення на 

підприємстві чи організації спеціальних фондів для акумулювання коштів на окремих 

депозитних рахунках чи у готівці для придбання окремих матеріальних чи нематеріальних 

активів. Для оперативних закупок сировини чи матеріалів на незначну суму можливе 

тимчасове використання коштів з обороту або Cash flow, що потім можуть бути перекриті за 

рахунок надходження виручки від реалізації продукції чи послуг.  

Для реалізації середніх чи великих проектів регіонального масштабу, які мають 

регіональне чи загальнодержавне значення, важливе значення має повне чи часткове 

бюджетне фінансування. Дане джерело фінансування може бути застосоване з наявних коштів 

держаного бюджету, але це є більш реалістичним для проектів державного значення. Більше 

можливостей для реалізації проектів у сфері сприяння сталому розвитку у регіоні отримати 

таке фінансування з місцевих бюджетів – обласного, районного або окремої територіальної 

громади. При цьому, з погляду важливості заходів для обмеженої території, більше шансів 
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буде залучити саме кошти з бюджету територіальної громади, але обсяг фінансування як 

правило буде значно меншим, ніж з держбюджету.  

 

Рис. 1. Основні джерела та економічні інструменти економічного стимулювання сталого 

розвитку регіону 

 

Сфера державних закупівель також в теперішній час нормативно врегульована, але для 

проектів, пов’язаних з реалізацією Цілей сталого розвитку 2030, концепції зеленої економіки 

та циркулярної економіки, а також в рамках відбудови регіонів України можна спростити 

певні процедури для прискорення процесу виділення бюджетних коштів на закупівлю 

вітчизняної продукції, яка відповідає вимогам екобезпечності, енергоефективності та 

довговічності. 

Важливим джерелом фінансування також залишається кредитування та розміщення 

цінних паперів, або надання відсоткових чи безвідсоткових позик, але в період економічних 

криз та додаткових ризиків внаслідок воєнного стану, відсотки за кредитами для компенсації 

ризиків зростають, що робить цей інструмент менш привабливим у цій сфері. Розміщення 

цінних паперів, зокрема векселів або акцій чи облігацій є також поширеним, але для цього 

також важливо створити додаткові можливості для здешевлення користування цими коштами. 

Для цього як додатковий економічний стимул доцільно реалізовувати програми часткового чи 

повного відшкодування відсотків. Для залучення додаткових коштів від розміщення цінних 

паперів на фінансових ринках доцільно спростити нормативе регулювання та надавати 

необхідні державні гарантії. Це також стосується у залучення великих сум кредитів і позик в 

міжнародних інституціях.  

До менш використовуваних джерел фінансування реалізації ініціатив у сфері сталого 

розвитку можна віднести оренду, яка залежно від створе може бути короткостроковою чи 

довгостроковою, або у вигляді лізингу обладнання, яке необхідне для розвитку сучасних 

безвідходних та екобезпечних виробництв. Також для проектів, які передбачають  можливість 

залучення коштів на будівництво будівель і споруд, або придбання земельних ділянок важливе 
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значення для власників матиме спрощення механізму іпотеки за рахунок компенсації частини 

відсотків за лізинг або іпотеку. Крім того, можливе спрощення механізму регулювання 

орендної плати для сприяння реалізації проектів у сфері сталого розвитку та циркулярної 

економіки на регіональному рівні.  

Серед найбільш популярних джерел залучення коштів для реалізації проектів сталого 

розвитку різного значення виділяється інвестування, яке може бути зовнішнім і внутрішній, а 

також прямим і непрямим. Для активізації його застосування важливо зацікавити інвесторів 

до вкладення коштів, що можливе за рахунок зменшення або повного звільнення від 

оподаткування, спрощення механізму митного регулювання для прямих інвестицій, або 

загалом спрощення вимог до регуляторного впливу з боку держави та органів місцевого 

самоврядування.  

До відносно нових, але дуже перспективних інструментів фінансування слід віднести 

грантове та інше доступне фінансування. За своєю суттю це джерело охоплює всі можливості 

для залучення коштів для реалізації проектів із сталого розвитку як на платній, так і на 

безоплатній основах. Серед таких джерел виділяються кошти міжнародних грантів і проектів, 

залучення донорської допомоги від міжнародних організацій, або різних форм непрямого 

фінансування, а також благодійних внесків від бізнесу та населення.  

Успішно реалізувати ці ініціативи можливо також за рахунок вдосконалення механізму 

державно-приватного партнерства, щоб більше зацікавити приватний бізнес в Україні 

налагоджувати стійку співпрацю з державними інституціями та підприємствами чи 

організаціями на взаємовигідній основі. Також до важливих інструментів слід віднести  

спрощення механізму регулювання фінансової підтримки, якщо вона спрямована на 

реалізацію проектів у сфері сталого розвитку регіонів. Іншим важливим інструментом 

стимулювання може стати також створення оподаткування, особливо для зовнішньої 

фінансової допомоги та непрямого залучення додаткових коштів.  

Отже, сформований набір джерел фінансування реалізації Цілей сталого розвитку 2030 

у регіоні, а також сукупність найбільш відповідних ним економічних інструментів 

стимулювання фінансового забезпечення сталого розвитку дозволяють сформувати 

організаційно-економічне підґрунтя для спрощення залучення додаткових фінансових 

ресурсів з різних джерел на вигідних для учасників цього процесу умовах. В більшості 

випадків на регіональному рівні доцільно використовувати унікальний відповідно до 

специфіки регіону набір джерел залучення та економічних інструментів стимулювання 

фінансового забезпечення реалізації проектів у сфері сталого розвитку. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

На думку більшості вітчизняних науковців діяльність державної лісової охорони в 

Україні є неефективною. Однією із основних причин цього є наявність конфлікту інтересів у 

діяльності її працівників. Так, згідно Положення про державну лісову охорону (затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 976) до складу державної 

лісової охорони окрім працівників центрального апарату Державного агентства лісових 
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ресурсів України та обласних управлінь лісового та мисливського господарства (які мають 

статус державних службовців і на яких поширюються спеціальні обмеження, передбачені 

Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII) відносяться 

також працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Держлісагентства, та які (працівники) не є державними службовцями і на яких не 

поширюється дія антикорупційного законодавства, хоча вони виконують типову державну 

функцію (контроль та нагляд за дотриманням лісового та природоохоронного законодавства). 

При цьому під «конфліктом інтересів» розуміється конфлікт між публічно-правовим 

обов’язком та приватними інтересами (private-capacity interests) державної посадової особи. В 

згаданому конфлікті державна посадова особа має інтереси, котрі випливають з її положення 

як приватної особи і які здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною 

посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій [1, с. 3].  

Тому з точки зору врегулювання конфлікту інтересів варто передати функцію здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог лісового та природоохоронного 

законодавства Державній екологічній інспекції України, працівники якої є державними 

службовцями, їх діяльність строго регламентується і це сприяє низькій корупціогенності 

прийняття ними рішень.  

При позбавленні Держлісагентства функцій державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог лісового та природоохоронного законодавства та закріпленням цих 

функцій за Держекоінспекцією варто уточнити, що за працівниками державних 

лісогосподарських підприємств зберігається функція охорони майна та лісу (в т.ч. деревини в 

стані природного росту) від незаконного їх відчуження (крадіжок, незаконної заготівлі 

деревини тощо). Так, на думку В. Ловчиновського необхідно розділити функції охорони та 

інспектування. Під охороною лісу розуміється збереження та охорона майна суб’єкта 

господарювання, а під інспекційними функціями доцільно розуміти перевірку правильності 

застосування та дотримання нормативно-правових актів держави в господарській діяльності 

підприємствами лісового сектору [2]. Тому функція охорони буде закріплена за всіма 

працівниками держлісгоспів, оскільки переважну більшість порушень виявляють лісники та 

майстри лісу, і які в разі виявлення незаконних діянь з боку сторонніх фізичних та юридичних 

осіб повинні обов’язково інформувати про це органи поліції (безпосереднім обов’язком якої є 

запобігання правопорушенням та їх припинення, а також захист власності від злочинних 

посягань) або органи Держекоінспекції, за якою закріплено здійснення правозастосування в 

сфері адміністративного права.  

Перспективним є використання на практиці схеми охорони лісових ресурсів від 

незаконних посягань (як доповнення до здійснення працівниками лісогосподарських 

підприємств охорони лісових ресурсів) за допомогою створення громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону при обласних чи районних державних 

адміністраціях та посад інспекторів служби поліції в штаті підрозділів громадської безпеки, 

діяльність яких може фінансуватися державними лісогосподарськими підприємствами.  

Такі схеми є можливими, оскільки їх правове регулювання уже існує у вигляді Закону 

України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 

червня 2000 року № 1835-III та які уже використовується на практиці завдяки прийняттю 

спільного Наказу Державного комітету лісового господарства України та Міністерства 

внутрішніх справ України «Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ 

та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів» від 26.12.2003 р. № 

211/1637. Цей наказ передбачає можливість укладання договорів керівниками державних 

органів лісового господарства з начальниками ГУ МВС України в Автономній Республіці 

Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, щодо 

введення в штати підрозділів громадської безпеки міськрайорганів необхідної штатної 

чисельності працівників поліції для виконання в межах своєї компетенції функції сприяння 

державним органам, підприємствам, установам та організаціям під час здійснення заходів з 



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

458 

охорони лісів. При цьому фінансування витрат з оплати праці інспекторів служби поліції 

здійснюють державні лісогосподарські підприємства, оскільки ці працівники будуть 

займатися лише охороною лісів.  

Так, на рівні адміністративного району доцільним було б створення рейдових бригад в 

складі двох-трьох інспекторів служби поліції, яким надавалися б держлісгоспами транспортні 

засоби, засоби спеціального зв’язку та спеціальні засоби індивідуального захисту та 

самооборони, та які здійснювали б патрулювання та охорону лісів в межах конкретного 

адміністративного району. Крім того, це не повинно призвести до зростання витрат для 

держлісгоспів, оскільки на посади інспекторів служби поліції можна перевести працівників, 

які входили до складу Державної лісової охорони, а створення спеціальної мобільної бригади 

повинно зменшити навантаження звичайних лісників з охорони лісу та дозволило б ним більш 

займатися власне веденням лісового господарства.  

Іншим можливим шляхом удосконалення системи охорони лісів є створення 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону при обласних 

чи районних державних адміністраціях. 

Так згідно статті 1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року № 1835-III громадяни України мають 

право створювати громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і 

державного кордону (далі – громадські формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону), сприяння органам місцевого самоврядування та правоохоронним 

органам, у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Громадські формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської 

самодіяльності як зведені загони громадських формувань або спеціалізовані загони (групи) 

сприяння поліції. При цьому згідно статті 3 Закону повсякденна (оперативна) діяльність таких 

формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами 

внутрішніх справ. В статті 13 Закону зазначається, що члени громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону мають право: вимагати від громадян 

додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів; 

доставляти в поліцію осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, та встановлювати 

особу порушника; складати протоколи про адміністративні правопорушення тощо. 

Тому доцільним є створення в багатолісних областях при облдержадміністраціях 

громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які будуть 

існувати у формі спеціалізованих загонів (груп) сприяння поліції та які будуть фінансуватися 

з обласних бюджетів шляхом направлення частини надходжень рентних платежів за 

спеціальне використання лісових ресурсів. Ці загони (групи) сприяння поліції варто 

організувати у формі рейдових бригад, які будуть здійснювати патрулювання на важливих 

транспортних магістралях та у співпраці з іншими правоохоронними органами перевірятимуть 

законність та правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку заготівлі, 

переробки та перевезення деревини, а також сприятимуть роботі інспекторів служби поліції 

на рівні адміністративних районів. Крім того, ці загони сприяння поліції будуть зацікавлені у 

викритті максимально великої кількості порушень чинного законодавства та 

забезпечуватимуть його дотримання усіма можливими законними засобами, оскільки їх 

фінансування буде прямо залежати від сплати рентних платежів за спеціальне використання 

лісових ресурсів, що в свою чергу залежить від ефективності здійснення контролю за їх 

нарахуванням та сплатою. Тому така практика буде сприяти не тільки підвищенню рівня 

правозастосування у лісовому господарстві та знищенню (чи суттєвому обмеженню) тіньового 

ринку заготівлі та переробки деревини, а й дозволить підвищити рівень надходжень рентних 

платежів за спеціальне використання лісових ресурсів як до обласних так і до Державного 

бюджету України.  

Таким чином, шляхом впровадження у практику здійснення контролю за 
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лісогосподарською діяльністю перелічених вище пропозицій можна підвищити прозорість 

роботи державних лісогосподарських підприємств, удосконалити систему контролю за 

дотриманням лісового і природоохоронного законодавства, покращити охорону лісових 

ресурсів та посилити соціальну відповідальність лісокористувачів перед державним та 

місцевими бюджетами. 

 
1. Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service / OECD. – June 2003: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf 

2. Стенограма обговорення доповіді О. Банчука «Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної 

лісової охорони України» на круглому столі 13.10.2010: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pryroda.in.ua/lis/yak-

nam-organizuvati-oxoronu-zelenogo-druga-3/#more-571 

 

 

 

Матвійчук Л. Ю. 

д.е.н., професор 

Жадько О. А. 

здобувач PhD 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ШАЦЬКОМУ НПП 

 

Рекреаційна діяльність національних природних парків (далі – НПП) – це водночас і 

основний вид їх економічної діяльності, джерело отримання додаткових коштів для розвитку 

самої природоохоронної установи та територіальних громад, які розташовані в її межах. Проте 

рекреаційна діяльність у НПП, яка включає у себе здійснення туристичної діяльності, поїздки 

для оздоровлення, відпочинку, відтворення сил, водночас створює і певне, часто – значне,  

екологічне навантаження на природні комплекси, що залучені до її реалізації. Протиріччя між 

виключно природоохоронними та господарськими і рекреаційними функціями у національних 

парках – це типова проблема, яка вирішується в більшості подібних об’єктів природно-

заповідного фонду України (далі – ПЗФ).  

Тому оцінка економічних та екологічних аспектів рекреаційної діяльності в межах 

найстарішого НПП Волині та одного з перших створених в Україні національних парків – 

Шацького НПП – є актуальним та важливим завданням. 

Природні умови та ресурси заповідних територій Волинської області вивчалися у 

роботах Геренчука К.І, Зузука Ф.В., Андрієнко Т.Л., Нетробчук І.М., Карпюк З.К., Музиченко 

О.С., Чижевської Л.Т., Фесюка В.О., Тарасюк Н.А., Матейчика В.І., Химина М.В., Мельник 

В.І., Мольчака Я.О., Коцун Л.О., Федонюк В.В. та багатьох інших вчених [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], 

в тому числі аналізувався і рекреаційний потенціал парку, рекреаційна місткість його території 

та потенційне перевищення її граничних значень. 

Проте комплексний рекреаційний потенціал Шацького поозер`я, характер рекреаційного 

процесу та екологічні наслідки його впливу на природне середовище досі вивчені недостатньо. 

Дослідження цих проблем передбачає аналіз демографічної ситуації та виявлення кількості 

населення, яке користується та користуватиметься у майбутньому рекреаційними ресурсами; 

визначення реального й потенціального рекреаційного навантаження на озеро Світязь та 

прилеглу до нього територію; проведення рекреаційної оцінки; прогнозування розвитку 

рекреаційної діяльності на регіональному та державному рівнях [1]. 

Потенційні можливості рекреаційних ресурсів даного регіону дуже великі. Особливо 

важливого значення в плані рекреації екосистеми набули після окупації Росією Криму, 

частини українського узбережжя Чорного та Азовського морів, внаслідок чого ми тимчасово 

втратили доступ до потенційно важливих рекреаційних ресурсів та комплексів. В останні 8 
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років кількість рекреантів на Шацьких озерах лише зростає, а в цьому, 2022 р., Шацький НПП 

став одним з небагатьох рекреаційних регіонів України, куди можна було потрапити влітку на 

відпочинок. Таким чином, зростає в останні роки і потенційне рекреаційне навантаження на 

екосистеми парку. Війна на території України та складний економічний стан нашої держави 

не дозволяє розширювати рекреаційно-курортну інфраструктуру волинського краю, тому 

рекреаційний потенціал використовується не в повній мірі; хоча можливості для організації 

санаторного лікування дуже перспективні. На сьогодні, переважаючим є загальнооздоровчий 

відпочинок в зоні інтенсивної рекреації озер Світязь і Пісочне. Дуже популярний на озерах 

зимовий спортивно-любительський підводний лов риби.  

Основними видами економічної діяльності в рекреаційних зонах Шацького НПП на 

даний час є наступні її види: 

- надання в оренду приміщень для проживання відпочиваючим (приватні садиби, 

мініготелі, пансіонати, бази відпочинку, бунгало, тощо); 

- робота закладів сфери торгівлі , інфраструктури та обслуговування (магазини, базари, 

торгові павільони, маркети, майстерні, прокатні точки, автостоянки, кемпінги та наметові 

містечка, тощо); 

- робота закладів сфери харчування (кафе, ресторани, їдальні, домашня кухня); 

- надання послуг у сфері туризму, відпочинку, атракції (екскурсії та тематичні 

прогулянки, дайвінг та велотури, кінні тури, авторалі, прогулянки на човнах, катамаранах, 

яхтах, байдарках, тощо); 

- надання послуг у сфері оздоровлюючої медицини (масажні кабінети, кабінети 

нетрадиційної медицини, гарячі ванни і чани, лазні та сауни, заклади апітерапії); 

- платне користування окремими видами природних ресурсів в парку (рибалка, збір 

дикорослих плодів тощо), та інші види. 

Саме дані види економічної діяльності створюють потужне екологічне навантаження на 

природні комплекси парку. Розглянемо основні заходи, які можуть зменшити негативний 

вплив даного виду навантаження на природно-ландшафтні комплекси. До них варто віднести: 

- екологізацію розвиток рекреаційного, лісового та сільськогосподарського  

господарства; 

- підвищення рівень екологічної свідомості місцевого населення та туристів; 

- рекультивацію об’єктів проведення минулих меліорацій в парку; 

- регуляцію “дикого відпочинку”, після якого на березі озера залишається багато сміття; 

- врегулювання питання щодо збору сміття, будівництва громадських вбиралень, руху і 

розміщення автотранспорту, перенесення ринку; 

- підведення комунікації до очисних споруд (можна будувати за рахунок пайової участі 

власників усіх Світязьких баз); 

- створення нових і модернізація існуючих санаторіїв, будинків відпочинку, туристичних 

баз з цілорічним режимом роботи; 

- розвиток мережі туристичних маршрутів: пішохідних, водних, кінних; 

- розвиток мережі супутніх послуг для рекреантів.  

Система заходів, які можна запланувати для оптимізації рекреаційного навантаження в 

межах Шацького НПП та зменшення негативних екологічних наслідків від впливу такого 

навантаження, може бути умовно поділена на дві підсистеми: заходи, які придатні для 

впровадження у короткостроковій перспективі, та заходи, які можуть бути впроваджені у 

довгостроковій перспективі. Дана система заходів є актуальною до практичного впровадження 

як власне у самому парку, силами його працівників та співробітників,  так і може бути 

використана при плануванні діяльності місцевих територіальних об’єднаних громад 

Шацького району. Дана система заходів включатиме заходи економічного, просвітницько-

виховного, організаційно-планувального та технічного характеру і може бути впроваджена у 

процесі сталої взаємодії адміністрації та співробітників парку, представників органів 

місцевого самоврядування, громади та усіх небайдужих жителів на даній території.  
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ВТРАТ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 

 

Екосистема – середовище (територія, простір) співіснування живих організмів, які 

завдяки біологічним відносинам та регулярній взаємодії впливають одне на одного, 

утворюючи єдине ціле, підтримуючи динамічну рівновагу і здатність адаптуватися до 

зовнішніх впливів. Внутрішньою метою функціонування екосистеми є збереження її 

цілісності та властивостей.  

Екосистеми виконують важливі екологічні й економічні функції, які виходять за межі 

традиційного розуміння процесів використання природних ресурсів. Так, ліс як сукупність 

дерев є важливим промисловим ресурсом, що має визначену ціну та максимальний обсяг 

можливого використання. Однак разом з деревними рубками відбувається не лише 

пропорційне скорочення лісосічного фонду, але й ліквідація важливих екологічних функцій, 

які до цього виконував ліс. Наприклад, лісова екосистема насичувала атмосферне повітря 

киснем, забезпечувала депонування вуглецю, що у глобальному масштабі пом‘якшувало зміни 

клімату, регулювала водний стік та давала змогу уникати паводків, зберігала біорізноманіття. 

Всі ці функції – екологічні й економічні – в межах традиційного підходу до 

природокористування виявилися би не врахованими у вартості вирубаної деревини [1, с. 78-

79].  

Екосистемна послуга з економічної точки зору є синтетичним поняттям, яке означає 

надання екосистемою своїх ресурсів, продуктів, або результатів функціонування для 

використання людиною і задоволення її потреб. Введення у науковий та практичний обіг цього 

поняття дало змогу підкреслити спроможність екосистеми надавати певні блага навіть тоді, 

коли її ресурси напряму не використовуються, або коли споживання послуг є неусвідомленим 

та, відповідно, неконтрольованим і жодним чином не регульованим. Наприклад, навіть не 

споживаючи прямо ресурси лісу, людина отримує частину вироблених ним благ з виробництва 

кисню, депонування вуглецю, регулювання водного стоку, збереження біорізноманіття.  
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Згідно з найбільш поширеним підходом до класифікації екосистемних послуг, який 

визначають як функціональний, екосистемні послуги поділяють на послуги забезпечення, 

регулювання, підтримки та культурні послуги. До регулюючих належить регулювання складу 

атмосферного повітря, клімату, негативних природних явищ, чисельності шкідників, хвороб 

біологічних видів, а також подолання ерозії грунтів, переробка відходів, водоочищення. 

Підтримуючі послуги включають утворення грунтів, кругообіг води та поживних речовин у 

грунтах, фотосинтез. Екосистеми також забезпечують населення харчовими продуктами, 

сировиною (деревиною, паливом), генетичними, біохімічними, фармацевтичними, 

декоративними ресурсами, питною водою. Культурні послуги охоплюють рекреацію, туризм, 

спорт, освіту, естетичну цінність ландшафтів, збереження благ на майбутнє. 

Від збройної агресії в Україні постраждали не лише природні ресурси (грунти, ліси, водні 

об’єкти, природно-заповідні території), але й цілісні екосистеми. Оцінка завданої довкіллю 

шкоди має враховувати втрати екосистем – їхніх ресурсів та функцій (наприклад, очищення 

грунтів, регулювання водного балансу, збереження біорізноманіття). Шкода, завдана 

екосистемам, оцінюється шляхом визначення розміру втрат екосистемних послуг з 

урахуванням вартості заходів з відновлення екосистем та оцінки завданої шкоди: 

 

Рш = [(ЕПдв1і – Еппв1і) + (ЕПдв2і – Еппв2і) + … + (ЕПдвmі – Еппвmi )] + Вве + Во,   (1) 

 

де Рш – розмір шкоди, завданої екосистемі, грн; 

Епдві – вартість і-ї екосистемної послуги до початку військової агресії, грн; 

Еппві – вартість і-ї екосистемної послуги після завершення агресії, грн; 

Вве – вартість заходів з відновлення екосистеми, грн; 

Во – вартість проведення оцінки завданої екосистемі шкоди, грн. 

 

Завдяки комплексному характеру екосистемного аналізу, різниця вартості екосистемних 

послуг до та після періоду завданої шкоди враховує вартість втраченого ресурсу, неотриманий 

доход та упущену вигоду (на відміну від оцінювання шкоди, завданої окремим природним 

ресурсам). У випадку тривалого періоду втрати екосистемної послуги або тривалого 

відновлення екосистеми необхідно враховувати деякий норматив дисконтування або 

капіталізації цін. Рекомендована норма дисконтування для випадків надзвичайних 

політичних, економічних ситуацій, що спричиняють руйнівний вплив на економіку, 

становлять 12% і більше.   

Методологічний підхід до оцінювання економічної вартості екосистемних послуг може 

бути виражений такими залежностями:  

- загальна економічна вартість екосистемних послуг є сумою вартості їх використання 

та невикористання;  

- вартість використання екосистемних послуг є сумою вартості їх прямого, непрямого 

використання та відкладеної альтернативи;  

- вартість невикористання екосистемних послуг є сумою вартості їх існування та 

збереження у спадок майбутнім поколінням.  

Наприклад, у випадку водних екосистем вартість прямого використання їх ресурсів 

включає доходи, отримані від забору води на зрошення та питні потреби, рибальство, 

рекреацію, заготівлю очерету; вартість непрямого використання – вартість «роботи» 

екосистем з очищення стоків та водорегулювання; вартість відкладеної альтернативи – 

загальну вартість ресурсів та послуг, які екосистема може надавати у майбутньому; вартість 

існування – культурну, історичну, естетичну цінність екосистеми, цінність її передачі у спадок 

майбутнім поколінням. 

Для економічної оцінки екосистемних послуг найчастіше використовують методи 

оцінки їх ринкової вартості, перенесення вартості, аналогічної вартості, експертної оцінки.  
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Метод ринкової вартості застосовують для оцінки забезпечуючих екосистемних послуг: 

постачання біомаси, харчової продукції (риби), технічної сировини (деревини, торфу, 

очерету), кормів, води для питних, господарсько-побутових, виробничих потреб, послуг 

відпочинку, туризму, спорту, мисливства і рибальства.  

Метод експертної оцінки застосовують щодо культурних екосистемних послуг: 

збереження і підтримання біорізноманіття, природної, культурної спадщини. Експертним 

шляхом оцінюється вартість послуг, цінність яких полягає не у їх використанні, а в існуванні.  

Метод перенесення вартості застосовують для оцінки екосистемних послуг, які є 

подібними до функцій інженерних споруд, установок, інших штучно створених об’єктів. До 

таких екосистемних послуг належать послуги з очищення води, депонування вуглецю, захисту 

від повеней і паводків, регулювання клімату.  

Метод аналогій застосовують у випадку, коли блага визначеної екосистеми можна 

порівняти з вигодами від іншої, аналогічної за географічними, геологічними, біофізичними та 

іншими показниками екосистеми, вартість послуг якої вже була оцінена раніше. Аналогічні 

оцінки вартості екосистемних послуг встановлюють на основі опублікованих даних або 

спеціальних розрахунків. 

Найбільш поширеними послугами водних екосистем в Україні можна визначити 

постачання води для зрошення та питного водопостачання, регулювання клімату, очищення 

води, аматорську риболовлю. Відповідно, метод ринкових цін доцільно застосувати для 

оцінки вартості послуг з постачання води на зрошення, забору води для питного 

водопостачання й аматорської риболовлі; аналогій та експертної оцінки – для оцінки послуг з 

регулювання клімату й очищення води [2, с. 124-126].  

Загальна вартість екосистемних послуг водного об’єкта є сумою вартостей усіх її послуг. 

Визначення вартості екосистемної послуги «постачання води для зрошення» може бути 

здійснено за формулою:  

 

Zz = Sz х Vz х Рz,    (2) 

 

де  Zz – вартість екосистемної послуги «постачання води для зрошення», грн; 

Sz – площа зрошуваних земель, га; 

Vz – обсяг води, забраної на зрошення 1 га, м3/га; 

Рz – вартість 1 м3 води, забраної на зрошення, грн/м3. 

 

Оцінка вартості екосистемної послуги «забір води для питного водопостачання»: 

 

Zv = Nv × Рv × К × Т,   (3) 

 

де Zv – вартість екосистемної послуги «забір води для питного водопостачання», грн; 

Nv – денна норма забору води для питного водопостачання на 1 особу, л/людино-днів; 

Рv – вартість 1 л води для питного водопостачання, грн; 

К ‒ чисельність мешканців території, осіб; 

Т – кількість днів у році. 

 

Оцінка вартості екосистемної послуги «регулювання клімату та очищення води»: 

  

Zr = Sw x Pr,   (4) 

 

де  Zr – вартість екосистемної послуги «регулювання клімату та очищення води», євро; 

Sw – площа водно-болотних угідь, га; 

Рr – вартість послуги екосистеми з регулювання клімату та очищення води для 1 га на 

рік, обраної для аналогічної екосистеми з Депозитарію ГЕФ, євро/га. Станом на 2011 р. 
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вартість зазначеної послуги за даними Депозитарію ГЕФ [3] складала 56,4 євро/га; 

скоригована вартість у поточних цінах – 62,4 євро/га. 

 

Оцінка вартості екосистемної послуги «аматорська риболовля»:  

 

Zf = Vf1i х Рf1i + Vf2i х Рf1i + … + Vfni х Рfni,  (5) 

 

де Zf  – вартість екосистемної послуги «аматорська риболовля», грн; 

Vfi – обсяг річного вилову і-го виду риби, кг; 

Рf – середня ринкова вартість і-го виду риби, грн; 

n – кількість видів риби в водній екосистемі.  

 

Загальний порядок визначення шкоди та збитків, завданих екосистемі, включають: 

- ідентифікацію території екосистеми, якій завдано шкоду;  

- визначення переліку екосистемних послуг, які надавала екосистема в межах 

зазначеної території;  

- збір даних щодо якісних та кількісних біофізичних показників екосистеми до та після 

періоду завдання шкоди і втрат;  

- визначення вартості екосистемних послуг та їхніх втрат;  

- розроблення плану заходів з відновлення екосистеми до вихідного стану і калькуляція 

витрат на роботи з відновлення;  

- сумарна економічна оцінка завданої екосистемі шкоди та збитків. 
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CВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Важливість переходу на поновлювані джерела енергії (ВДЕ) і підвищення 

енергоефективності збільшується з кожним роком. В останнє десятиліття кількість країн з 

політикою і цілями в галузі поновлюваних джерел енергії динамічно зростала.  

Європейський союз поставив перед собою амбітні цілі - стати першим у світі кліматично 

нейтральним континентом. У липні 2021 р. Європейська комісія ухвалила низку 

законопроєктів щодо переходу на поновлювані джерела енергії та зниження викидів 

парникових газів, що сприяє досягненню цілей Паризької угоди, підписаної у 2015 р. в рамках 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює заходи щодо зниження вмісту 

вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року.  

Таким чином, Європейський союз поставив перед собою масштабні цілі:  

- скоротити викиди парникових газів не менше ніж на 40 %; - підвищити 

енергоефективність не менш ніж на 32,5 %; - збільшити частку відновлюваної енергії до 32 %.  
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Для досягнення цих цілей Європейський союз вимагає від країн-членів десятирічний 

Національний план з енергетики та клімату, який має описувати, як кожна окрема країна 

досягатиме своїх цілей[1].  

Питання про перехід на поновлювані джерела енергії в Європі постало ще гостріше після 

зміни геополітичної картини світу та у зв'язку війною Росії проти України.  

Під натиском США від країн Європи зажадали відмовитися від поставок енергоресурсів 

з РФ з метою загальмувати, стримати розвиток економіки Росії. А також відмовитися від своїх 

планів з розвитку "зеленої енергетики" і зробити ставку на енергетику з так званим високим 

вуглецевим слідом і закуповувати в основному енергоресурси за високими цінами в США. У 

нових реаліях китайський досвід розвитку альтернативної енергетики може бути вельми 

корисним сьогодні для окремих європейських країн.  

Угорщина як член Європейського союзу прагне скоротити викиди парникових газів в 

атмосферу і збільшити частку поновлюваних джерел енергії.  

Використання відновлюваних джерел енергії для Угорщини означає:  

- скорочення викидів парникових газів в атмосферу;  

- диверсифікацію джерел енергії;  

- зниження залежності від ринку викопного палива;  

- стимулювання зайнятості за рахунок створення нових робочих місць у цій сфері.  

Незважаючи на це, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії є 

сектором, що розвивається в Угорщині. Досі традиційні джерела енергії відіграють важливу 

роль у забезпеченні населення і бізнесу енергією, зокрема атомною енергією і газом. На них 

припадає понад 73,7 % виробництва електроенергії.  

 

Рис. 1. Розподіл електроенергії по споживачам Угорщини в 2021 році [2]  

 

Говорячи про процес розвитку сектору відновлюваних джерел енергії, можна відзначити 

введення режиму METAR. Цей режим застосовується з 1 січня 2017 р. і передбачає обов'язкові 

пільгові тарифи, а також преміальні субсидії для новозбудованих енергоблоків, які 

використовують поновлювані джерела енергії, або для наявних блоків, які мають бути 

модернізовані, якщо витрати на реконструкцію перевищують 50% початкових інвестицій.  

Енергетичний сектор Китаю рухається в новому напрямку після заклику генерального 

секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна до "енергетичної революції", 

"боротьби із забрудненням" і переходу до економічної моделі, заснованої на збільшенні 

соціальних послуг населенню країни.  

За даними китайської Ради з електропостачання, у 2021 р. основним джерелом 

електроенергії виступала теплова енергетика, на частку якої припадало понад 67%. На 

поновлювані джерела енергії загалом припадало 16,6%.  
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Рис. 2. Розподіл електроенергії по споживачам Китай в 2021 році [3]  

 

Проте Китай активно розвиває ринок відновлюваних джерел енергії, враховуючи  те, що 

країна посідає перше місце у світі за викидами СО2 в атмосферу і на неї припадає понад 30% 

загальносвітових емісій. З огляду на цей факт, Китай взяв курс на "зелену економіку", де 

особлива увага приділяється розвитку більш екологічних джерел енергії - сонячної та вітряної 

генерації.  

Китай досяг значних успіхів у розробці та використанні поновлюваних джерел енергії на 

тлі зусиль зі скорочення викидів вуглекислого газу і просуванню "зеленого" розвитку, як 

повідомив глава Державного управління КНР у справах енергетики Чжан Цзяньхуа. Закон 

"Про поновлювані джерела", що регулює цю галузь, було ухвалено в 2006 р. Починаючи з 2010 

р. Китай активно розвиває ринок відновлюваних джерел енергії за допомогою державних 

субсидій, які в основному спрямовані на створення обладнання в галузі відновлюваної енергії. 

Щодо України, то однією з основних проблем переходу до альтернативних джеред енергії  є 

відсутність технічних можливостей та фінансування. Наприклад,  виробництво біопалива з 

рослинної сировини – складний і дорогий процес, який можуть собі дозволити без залучення 

дорогих кредитних коштів лише великі підприємства та агрохолдинги. [4]. Крім того, в Україні 

потрібно створити організацію, до якої увійдуть українські промислові підприємства, що 

займаються біоетанолом, а також ті організації та представники, які відстоюють у нас розвиток 

“зеленої” енергетики. І при правильному використанні наявних можливостей Україна зможе 

стати однією з лідерів на цьому ринку.  
 
1. Як  P&G  бореться  зі  змінами  клімату  (07.10.2021).  URL: 

https://biz.liga.net/ua/all/all/press-release/snizit-uroven-vybrosov-parnikovyhgazov-do-nulya-kak-pg-boretsya-s-izmeneniyami-

klimata  

2. Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (2021). URL:  

https://www.ksh.hu/stadat_files/ene/en/ene0009.html [3] China Sector Analysis: Energy (2021). URL:   

https://www.globalxetfs.com/china-sector-analysis-energy/  

3. Біопаливо, альтернативна енергетика (08.09.2021). URL:  

https://lb.ua/blog/vadym_ivchenko/493499_hto_dopomozhe_ukraini_vprovaditi.ht ml  
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АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 

 

Повільний розвиток сільськогосподарської галузі Волинської області й переробних 

виробництв на її базі потребує визначення нових шляхів, що стимулюватимуть повне, 

найбільш оптимальне та раціональне, використання наявного природно-ресурсного 

потенціалу, належним чином сприятимуть його збереженню й нагромадженню, а також 

забезпечать реалізацію глобальних цілей сталого розвитку і, що в кінцевому результаті 

допоможе вирішити ряд важливих проблем соціо-еколого-економічного характеру, 

сформованих у даному регіоні впродовж останніх десятирічь.  

Зважаючи на те, що сільське господарство є однією із найбільш стратегічно важливих і 

розвинутих сфер господарської діяльності у Волинській області, а також забезпечує найбільш 

важливі, для суспільства й держави загалом, галузі промисловості сировиною, сьогодні 

особливо актуальним є питання, що стосується теоретичного обґрунтування та розгляду 

процесу стимулювання розвитку агропромислового комплексу регіону в контексті 

забезпечення сталого розвитку. 

«Cталий розвиток сільських територій – це процес якісних змін, спрямованих на 

стабільне соціально-економічне зростання сільських територій, підвищення ефективності 

сільської економіки, рівня зайнятості та якості життя сільського населення на основі реалізації 

комплексу економічних, соціальних і екологічних заходів державного та місцевого рівня» [1]. 

Сьогодні «основною метою соціально-економічного розвитку сільських територій має 

стати формування якісного життєздатного середовища для селян, зокрема через забезпечення 

продуктивності зайнятості, сприяння розвитку підприємництва» [2].  

Відзначимо, що основними стратегічними цільовими орієнтирами розвитку Волинської 

області у найближчій перспективі є зростання продуктивності агропромислового комплексу, 

підтримка та розвиток перспективних видів сільськогосподарського виробництва, розвиток 

діяльності у сфері утилізації та повторної переробки відходів, зокрема на альтернативні 

біоджерела енергії [3]. 

Вище перелічені цілі формують завдання, що полягають у:  

– диверсифікації та диференціації асортименту сільськогосподарської продукції й 

товарів отриманих в процесі поглибленої переробки агропромислової сировини; 

– активному розвитку переробних виробництв із виробництва енергії з відновлюваних 

та альтернативних джерел на базі агропромислового комплексу регіону й суттєвому 

збільшенні частки використання такої енергії на енергетичному ринку досліджуваної області; 

Станом на сьогодні, основними проблемами агропромислового комплексу Волинської 

області, на нашу думку, залишаються: 

1) в основному сировинна орієнтація агросектору регіону; 

2) фактично відсутність спеціальних програм стимулювання (підтримки) поглибленої 

переробки сільгосппродукції і створення безвідходних виробництв замкнутого циклу; 

3) зниження родючості ґрунтів, в наслідок інтенсивного землеробства; 

4) не справедливий розподіл фінансової допомоги із державного, регіонального та 

місцевого бюджетів щодо підтримки малих (одноосібних) господарств задіяних в агросфері 

регіону, адже вони займають основну роль у збільшенні обсягів сільськогосподарської 

продукції.   

Наявні проблеми соціо-еколого-економічного характеру свідчать про необхідність 

визначення напрямів у відповідності до яких потрібно здійснювати стимулювання розвитку 
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агропромислового комплексу Волинської області й переробних виробництв на його базі, а 

також впровадження нових інструментів стимулювання, що чинитимуть прямий вплив на 

суб’єктів господарювання. Відповідно, можемо запропонувати такі шляхи стимулювання 

агропромислового комплексу Волинської області:  

1. Інноваційний розвиток(діджиталізація сільгоспвиробництва й переробки 

сільгосппродукції; технології, що дозволяють суттєво скоротити використання води для 

сільськогосподарських потреб; технології для високошвидкісного посіву 

сільськогосподарських культур (наприклад, True Speed); штучний інтелект в боротьбі із 

бур’янами (наприклад, Carbon Robotics. Продуктивність технології: 100000 рослин/ год.; 

технології для виробництва добрив (наприклад, розробка Технологічного університету 

Ейндговена, за допомогою якої можна виробляти дешеві азотні добрива на основі лише трьох 

природних компонентів: сонце, вода і повітря); роботизовані платформи для сільського 

господарства, здатні виконувати різного роду сільськогосподарські роботи (наприклад, 

RoamLO)). 

2. Поглиблена переробка (відновлення колись успішних галузей промисловості на базі 

агропромислового комплексу регіону; розвиток стратегічно важливих галузей, особливо в 

умовах воєнного стану (наприклад, на замовлення спеціальних державних органів, міністерств 

тощо); розбудова системи потужних переробних комплексів). 

3. Органічне виробництво та переробка продукції (виробництво органічного посівного й 

садівного матеріалу, розвиток органічного тваринництва; розробка й використання 

біоупаковки, біодобрив, ветеринарних препаратів на натуральній основі; активне 

впровадження стандартів органічного виробництва у вітчизняну практику; створення 

високоякісної, екологічно безпечної й конкурентоспроможної, як на внутрішньому, так на 

зовнішньому ринках збуту, органічної сільгосппродукції та продуктів її переробки; створення 

на базі агропромислового комплексу регіону органічних секторів). 

4. Безвідходне виробництво (впровадження і використання «зелених» технологій, що 

сприятиме переробці відходів; створення техносолітонів на базі агропромислового комплексу 

регіону; сільськогосподарська кооперація між різними сферами агропромислового комплексу, 

що передбачає використання одними сільгосппідприємствами відходів інших; оборотне 

водопостачання відпрацьованих вод). 

5. Продовольча безпека (розробка і впровадження методів біоконтролю шкідників 

сільгосппродукції; розробка спеціальних ферм з надзвичайно високою урожайністю 

сільгосппродукції (наприклад, вертикальні ферми для будинку, технологія «Аеропоніка» 

тощо); виведення й вирощування сортів зернових, овочевих та фруктових 

сільськогосподарських культур, стійких до різноманітних природно-кліматичних умов 

(наприклад, посухи, затоплення, високої кислотності ґрунтів; наукові розробки, що 

дозволяють суттєво підвищити терміни зберігання сільгоспсировини й терміни споживання 

готових виробів на їх основі). 

 
1. Богданов, Д. С. Завдання сталого розвитку сільських територій. Агросвіт. 2017. № 7. С. 60–62. 

2. Малік М. Й., Забуранна Л. В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади. Економіка АПК. 2017. 

№ 7. С. 5–14. 

3. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року. URL: https://voladm.gov.ua/article/strategiya-rozvitku-
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СИНЕРГІЯ ЦИФРОВОЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ 

КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

За останні десятиліття проблема зміни клімату перетворилася на глобальний виклик, 

подолання якого потребує невідкладних спільних зусиль міжнародної спільноти. У цьому 

контексті цифрова та зелена трансформація сформували два потужні мегатренди, які 

розглядаються як важелі вирішення кліматичних проблем та формування у підсумку 

кліматично нейтральної економіки. Парадигма кліматичної нейтральності лежить в основі 

Європейського Зеленого курсу та зафіксована як критерій сформованості світової зеленої 

економіки в стратегії ЄС до 2050 року [1]. Відтак, країни мають знизити обсяги викидів 

парникових газів щонайменше на 30-50% до рівня 1990 року, адже ключовою візією 

досягнення кліматичної нейтральності є запобігання подальшому глобальному потеплінню 

планети та протидія наслідкам зміни клімату. З прикладної точки зору кліматична 

нейтральність передбачає формування економіки з чистими «нульовими» викидами  шляхом 

досягнення балансу між емісією парникових газів та обсягами їх екстракції з атмосфери [2]. 

Реалізація такої глобальної концепції є неможливою без потужної технологічної компоненти. 

З іншого боку, перехід до зеленої економіки передбачає залучення широкого кола 

стейкхолдерів з числа бізнесу, державного та міського управління, громадських організацій та 

національних інституцій, що у свою чергу потребує інтеграції інформаційно-комунікаційних 

можливостей та управлінських зусиль.  

На теперішній час у світі простежується чітка тенденція до загального зниження 

енергоємності національних економік, проте загальний обсяг викидів продовжує невпинно 

зростати (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка енергоємності світового ВВП відносно до обсягів викидів 

(побудовано автором на основі відкритих статистичних джерел statista, eurostat) 
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орієнтованих ініціатив та спільних дій світової спільноти. Ключовою проблемою досягнення 

кліматичної нейтральності є те, що попри скорочення викидів на рівні окремих економік світу, 

концентрація парникових газів в екосистемі продовжує зростати експоненційно. Більш того, 

збільшується лаг відставання фактичних результатів програм кліматичної нейтральності від 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1
9
9

0
1

9
9

1
1

9
9

2
1

9
9

3
1

9
9

4
1

9
9

5
1

9
9

6
1

9
9

7
1

9
9

8
1

9
9

9
2

0
0

0
2

0
0

1
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

4
2

0
0

5
2

0
0

6
2

0
0

7
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4
2

0
1

5
2

0
1

6
2

0
1

7
2

0
1

8
2

0
1

9
2

0
2

0
2

0
2

1

W
o

rl
d

 e
m

is
si

o
n
s,

 M
to

n

T
o

n
 C

O
2

/1
0

0
0

 $
 G

D
P

World total emissions, Mton Global CO2 Emissions per 1000 dollar GDP

EU CO2 Emissions per 1000 dollar GDP Ukraine's CO2 Emissions per 1000 dollar GDP



VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

470 

запланованих показників [3]. За прогнозами, країни ЄС зможуть знизити обсяги викидів 

парникових газів на 7-10% до 2030 року замість запланованих 25-30% [4]. Темпи реалізації 

стратегії кліматичної нейтральності економіки є недостатніми для забезпечення «нульового» 

балансу викидів. 

Окреслена проблематика обумовлює необхідність пошуку механізмів акселерації 

національних програм зеленої трансформації економіки. У низці міжнародних звітів та 

комюніке саме діджиталізація розглядається як драйвер забезпечення зеленого курсу та 

ключовий компонент стратегії кліматичної нейтральності світової економіки [1, 2, 5]. 

Закономірно очікувати синергетичний ефект від паралельної реалізації та інтеграції 

компонент програм діджиталізації та зеленої трансформації світової індустрій. Він 

обумовлюється такими аспектами. 

По-перше, діджиталізація є потужним інструментом зеленої трансформації, адже 

передбачає застосування різноманітних технологічних рішень, які дозволяють зробити 

процеси індустріального виробництва біль екологічними. 

По-друге, завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям виникає можливість 

створення світової системи моніторингу та контролю за рівнем викидів на різних 

організаційних рівнях, як-то «окреме виробництво-галузь-країна-регіон». При цьому для 

кожного учасника програм кліматичної нейтральності може бути встановлена власна система 

результативності KPI. 

По-третє, цифрові технології у секторі великих даних та блокчейну відкривають широкі 

можливості для розвитку рециклінгу в економіці, що є невід’ємною складовою реалізації 

стратегії кліматичної нейтральності.  

По-четверте, діджиталізація виробництва сприяє загальній оптимізації ключових 

операційних процесів, що призводить до більш низької ресурсоємності і, як наслідок, 

зниженню використання енергетичних ресурсів. Цей вплив найбільш відчутний у важчих 

індустріях, добувному виробництві та сільському господарстві. 

По-п’яте, варто відзначити потужний потенціал діджиталізації у створенні віртуальних 

управлінських систем, прогнозуванні та моделюванні [6]. Це сприяє формуванню 

інформаційного базису для прийняття стратегічно виважених рішень у розбудові кліматично 

нейтральної індустрії. Такі системи працюють практично в режимі реального часу. 

Простежуваний синергетичний ефект буде залежати від загальної готовності 

національної економіки до цифрової трансформації, який ілюструє індекс глобальної 

цифрової конкурентоспроможності (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл деяких країни за рівнем глобальної цифрової 

конкурентоспроможності (побудовано автором на основі статистики IMD [7]) 
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Як бачимо, два найбільші «генератори» парникових газів США та Китай входять до 20-

ки країн з найвищим потенціалом цифрової трансформації. Низький рівень цифрової 

конкурентоспроможності в деяких країнах Європи, зокрема в Україні, є негативним фактором, 

який сповільнює темпи реалізації програм кліматичної нейтральності [8]. У цих умовах 

доцільно розвивати цифрову компоненту розвитку держави як імператив стратегії кліматичної 

нейтральності та каталізатор сприятливих екологічних змін у майбутньому. 

Зазначимо, що ефект «діджиталізація - кліматична нейтральність» є не тільки прямим, 

але й зворотнім, адже задачі зеленої трансформації нині потребують розробки та 

впровадження інноваційних цифрових технологій, зокрема для абсорбції парникових газів з 

повітря та моніторингу міських екосистем. Їх вирішення сприятиме науково-технічному 

прогресу у цілому, а розроблені інновації зможуть бути використані в інших областях науки. 

На теперішні час, діджиталізація є потужним драйвером забезпечення кліматичної 

нейтральності економіки. Синергетичний ефект цифрової та зеленої трансформації 

проявляється передусім в акселерації процесів досягнення балансу між утвореними та 

ліквідованими викидами, екологізації світового виробництва шляхом впровадження цифрових 

рішень в найбільш енергоємні сектори індустрії. Незважаючи на те, що рівень цифрової 

конкурентоспроможності більшості країн світу є задовільним, необхідно змістити фокус 

національних програм діджиталізації у бік розробки інноваційних платформ та систем, 

спрямованих на вирішення задач кліматичної нейтральності.  
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 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД ПРО СПІВПРАЦЮ З ОБ`ЄКТАМИ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. ВСТУП. 

 

Після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації [1] на територію 

України, чимало об`єктів цивільної та промислової інфраструктури було знищено повністю 

або частково. 

Заповідні території [2], наразі, мають чималі перспективи для економіко-екологічного 

розвитку пошкоджених регіонів та територіальних громад, оскільки їх ресурси є 

відновлювальними та самовітворювальними. Однак, без залучення суб`єктів приватного 

сектору економіки інноваційні форми розвитку та співпраці заповідних територій є 

неможливими. 

Залучення приватних партнерів до інфраструктури заповідної справи є вельми 

важливим, але у той же час складним завданням, оскільки визначити його позитивний ефект 

та негативний влив на унікальні території досить проблематично під час формування проекту 
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або навіть укладення угод про співпрацю [3],тому доцільно розробити систему оцінювання 

ефективності таких договірних відносин, що дасть змогу у майбутньому уникнути багатьох 

негативних факторів, як для обох сторін договору так і для навколишнього природного 

середовища [4], підвищити рівень "користі", прозорості [5]  та продуктивності угод про 

співпрацю у сфері природно-заповідного фонду.  

Крім того наявність уніфікованої системи оцінювання економічної доцільності таких 

угод дасть можливість потенційному інвестору попередньо визначитися для себе чи є для 

нього економічно та організаційно доцільним розглядати запропонований вектор співпраці. 

З метою комплексного оцінювання угод з установами ПЗФ України та  стану території 

чи об’єкту природно-заповідного фонду внаслідок господарської чи іншої діяльності в рамках 

державно-приватного  необхідно затвердити чітку системи позитивних та негативних 

індикаторів, які в майбутньому нададуть змогу розробити методичні рекомендації для установ 

природно-заповідного фонду. 

Оцінювання ефективності співпраці угод з установами природно-заповідного фонду 

мають враховувати стан таких територій до 24 лютого 2022 року. Оскільки пост військове 

співробітництво з заповідними обєктами повинно бути не тільки соціо-економічно вигідним 

для територіальних громад (регіонів) [6], але й також запроваджувати безпечні вектори 

співпраці власне для заповідного об`об'єкту. 

Мануель А.Замбрано, Монсеррат Карлос, А.Сільва-Замбрано, Марія Алехандра Руано 

слушно зазначають, що оцінювати економічний потенціал заповідних територій необхідно з 

урахуванням їх геоекономічного розташування, близькості інфраструктурних об’єктів, власне 

векторів використання природних ресурсів та соціально-економічних сервісів для 

потенційних клієнтів, наприклад дорожньо-транспортної інфраструктури [7]. 

Джон А. Діксон також наголошує на необхідності розвитку економічних вигод 

заповідних територій, оскільки об’єкти природно-заповідного фонду України мають ресурси 

вичерпні та невичерпні, і тому, в залежності від того, який вид ресурсів є превалюючим на 

відповідній територій, буде формуватись його економіко-екологічна цінність на місцевому та 

державному рівнях [8]. 

Такі науковці, як  Джерард С.Дхармаратне, Франсін Йі Пел, bЛеслі Дж.Стенаc також за 

результатами власних досліджень, вважають, що незважаючи на те, що необіхіність створення 

заповідних територій відносяться до пріоритетних завдань світового характеру, чимало 

об’єктів природно-заповідного фонду не використовують власний економічний потенціал, 

внаслідок чого перетворюються на «паперові парки»  (“paper parks”) [9]. 

В той де час повоєнні напрями реставрації  урбанізованих територій формують 

необхідність розвитку економіко-екологічних зон, що покликані стати інструменти 

екологічного благополуччя населення, вектором розвитку екологоорієнтованих форм ведення 

господарської діяльність, забезпечити формування сталих міжгалузевих зв’язків. Саме об'єкти 

природно-заповідного фонду мають комплексний ресурсовий потенціал, що може не тільки 

знизити негативні прояви сучасних урбаністичних територій,  а також стати тим самим 

простором для формування економіко-екологічної господарської діяльності, яка відповідає 

сучасним суспільним потребам.  

Об`єкти природно-заповідного фонду можуть стати осередками розвитку регіонів, 

особливо з високими показниками пошкодження інфраструктури, як форми  замісної 

економічної діяльності в межах відповідної території. 

Однак відповідні індикатори повинні мати системний та комплексний характер, 

враховувати індивідуальні особливості регіону, соціально-економічні характеристики 

місцевої громади, статус та режим об’єкту природно-заповідного фонду, показники рівня 

знищення інфраструктури та логістичних зв'язків  регіону. 

Відповідні індикатори не повинні мати формально-системний характер, але в той же час 

не підлягати штучному звуженню, що може сприяти неякісному аналізу та оцінці.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096456911730697X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096456911730697X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096456911730697X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001097#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001097#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001097#!


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-

економічними системами», ЛНТУ, 15 грудня 2022 року 

 

473 

1. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Указ Президента України, 12.08.2022, №573/2022. 

URL:https://www.president.gov. ua/documents/ 5732022-43633 

2. Про природно-заповідний фонд України: Закон України  від 16.06.1992 № 2456-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1992. № 34. ст.502. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

3. Господарський кодекс України від  16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. № 18, № 19-20, № 21-

22. ст.144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?f 

4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. Відомості 

Верховної Ради України.1991. № 41. ст.546. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?  

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України.2011.№ 13-14, № 15-16, 

№ 17.-Ст.112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

6. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII. Відомості Верховної Ради України. 

2018. № 16. ст.138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text 

7. Zambrano-Monserrate M.- A., Silva-Zambrano C. A., Ruano M.- A.  The economic value of natural protected areas in 

Ecuador: A case of Villamil Beach National Recreation Area, Ocean & Coastal Management,2018, 157, 193-202. Available at: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096456911730697X. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.02.020. 

8. Dixon, John A. "Economic benefits of marine protected areas." Oceanus, 1993, 36 (3). 1993, p. 35+. Gale Academic 

Available at:https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA14795717&sid= goog leScholar&v=2.1&it=r&linkacc 

ess=abs&issn=00298182&p= AONE&sw=w&userGroupName=anon~8e090fd5. Accessed 19 July 2021. 

9. Dharmaratne G. S., Yee Sang Fr., Walling L.- J. Tourism potentials for financing protected areas, Annals of Tourism 

Research, 2000, 27 (3), 590-610. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738399001097. 

https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00109-7. 

 

 

 

Пахолюк О.В. 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі 

Передрій О.І. 

к.т.н., доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі 

Луцький національнифй технічний університет, м. Луцьк, Україна 

Мартиросян І.А. 

к.т.н., ст. викладач кафедри товарознавства та митної справи 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕРОБКОЮ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ДЛЯ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ 

 

Індустрія швидкої моди, призводить до значного забруднення навколишнього 

середовища і значно впливає на зміну клімату. В міру того, як суспільство все більше 

знайомиться з небезпеками, пов'язаними з надлишком текстилю, а також з розвитком нових 

технологій переробки, очікується, що індустрія переробки текстилю продовжуватиме 

розвивіатись. Споживачі можуть вплинути на зміни, дотримуючись тенденцій повільної моди, 

вибираючи бренди одягу, які служать довше та демонструють прагнення зменшити свій вплив 

на зміну клімату. 

Переробка текстильних матеріалів та одягу — це процес, при якому, старий одяг та інші 

текстильні вироби відновлюються, для повторного використання або відновлення матеріалу. 

Це є основою для промисловості з переробки текстилю. Процес переробки текстильних 

матеріалів складається з декількох етапів: збір, сортування та переробку текстилю, що вже був 

у вжитку, а потім подальша реалізація відновленого одягу, ганчірок або інших відновлених 

матеріалів кінцевим споживачам. 

Текстильні відходи діляться на кілька груп залежно від того, з якої сировини вони 

отримані: 

 натуральні матеріали (обрізки шовку, вовни, бавовни, лляного волокна, а також старий 

одяг з натуральних волокон, який більш не використовується за своїм прямим призначенням) 

 хімічні матеріали (хімічні нитки, штучні і синтетичні волокна і текстильні вироби на їх 

основі) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text=природокористування#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096456911730697X
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.02.020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738399001097
http://утилизация.укр/uk/utilizatsiya-othodov/pererabotka-shersti/
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 змішані матеріали (текстильні відходи, у складі яких присутній як натуральне, так і 

хімічне волокно). 

Відходи текстилю можуть утворюватися у різних сферах, не тільки на підприємствах 

текстильної промисловості, але також у: 

 трикотажній промисловості (наприклад, під час переробки пряжі); 

 у процесі первинної переробки вовни; 

 під час підготовки та розкроювання тканини (у швейній промисловості). 

Основою для зростання індустрії вторинної переробки текстилю є, звичайно ж, сама 

текстильна промисловість. Текстильна промисловість перетворилася на індустрію вартістю 

майже 1 трильйон доларів по всьому світу, включаючи одяг, а також меблі та матеріали для 

матраців, постільна білизна, драпірування, засоби для чищення, обладнання для відпочинку та 

багато іншого. Важливість вторинної переробки текстилю набуває дедалі більшого визнання. 

За оцінками, щорічно, у всьому світі виробляється близько 100 мільярдів предметів одягу. 

Коефіцієнт переробки текстилю, отриманого з одягу та взуття, становить 13,0%, тоді як 

утилізація постільної білизни становить 15,8%. 

Потрапивши на звалище, натуральні волокна розкладаються від кількох тижнів до 

кількох років. Вони можуть виділяти в атмосферу метан та вуглекислий газ. Синтетичні 

тканини не розкладаються. На звалищі вони можуть виділяти токсичні речовини в ґрунтові 

води та навколишній ґрунт. 

Переробка текстильних матеріалів та виробів має ряд екологічних переваг: 

 знижує потребу у просторі для захоронення відходів, враховуючи, що продукти із 

синтетичних волокон не розкладаються, і, що натуральні волокна можуть виділяти парникові 

гази; 

 відмова від використання первинних волокон; 

 зниження споживання енергії та води; 

 запобігання забрудненню; 

 зниження попиту на барвники. 

Основною текстильною сировиною вторинної переробки є: 

 споживчі товари, у тому числі одяг, оббивка автомобілів, предмети домашнього вжитку 

та інше; 

 сировинні відходи, що утворюються як побічний продукт виробництва пряжі та тканин, 

а також пост виробничі відходи текстилю інших галузей промисловості. 

Найбільш цінною вторинною сировиною для переробки, вважаються межлекальні 

обрізки і клаптики тканини. Їх не потрібно піддавати спеціальному чищенню перед 

переробкою. 

Проте, нешкідливі на перший погляд текстильні вироби та одяг, які ніхто не носить, 

можуть завдати шкоди екосистемі. При біологічному розкладанні натуральних волокон, у 

повітря виділяється вуглекислий газ та метан. Якщо ж на звалища потрапляють вироби з 

синтетичних волокон, при потраплянні на звалища, виділяють отруйні речовини в атмосферу, 

грунт та підземні води. 

Текстильні матеріали та вироби, що надходить на переробку, сортується за типом 

матеріалу і кольором. Сортування за кольором текстильних матеріалів означає, що повторне 

фарбування не потрібно. Це дозволяє економити електроенергію та уникати використання 

забруднюючих речовин та барвників. 

Далі, текстильні матеріали витягують на волокна або подрібнюють, іноді додаючи до 

пряжі інші волокна. Залежно від кінцевого використання пряжі та її призначення, можуть бути 

включені інші волокна. 

Далі, пряжа очищується і перемішується в процесі кардочесання. Далі пряжа повторно 

формується і готова до подальшого використання в ткацтві або в'язанні. 
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Деякі волокна не накручуються на бобини. Частина їх спресовується для текстильного 

наповнення, наприклад, у матрацах. 

Текстильні відходи та одяг на основі поліестеру подрібнюється, а потім гранулюється 

для переробки на поліефірну крихту. Згодом її розплавляють і використовують для створення 

нових волокон для використання у нових поліефірних тканинах. 

У Європейському Союзі близько 50% зібраного текстилю переробляється, а близько 50% 

використовується повторно. Приблизно 35% пожертвуваного одягу перетворюються на 

промислові ганчірки. Більшість одягу, що був у вжитку, експортується до інших країн. За 

оцінками британської благодійної організації Oxam, 70% пожертвуваного ними одягу  прямує 

до Африки. Недоліком таких ініціатив, є те, що вони можуть мати несприятливий вплив на 

місцеву текстильну промисловість, місцевий одяг та утворення місцевих відходів. 

Переробка текстильних матеріалів та виготовлення одягу з переробленого текстилю – це 

нова перспективна галузь для України. Це можливість зменшити об’єми текстилю, який 

викидається на сміттєзвалище, та розвитку нового сегменту бізнесу та дизайну. В Україні, 

приблизно 6-7 % усього побутового сміття становить текстиль, який міг би бути використаний 

повторно. В Україні, повторним виробництвом текстилю, зі старих речей та одягу займаються 

близько 30 дрібних компаній.  

 
1. Ефективне управління побутовими відходами в контексті впровадження циркулярної економіки в Україні х 

урахуванням досвіду Європейського Союзу / О.Г. Мельник // Юридичний науковий електронний журнал. № 8. – 2021. –                     

С. 181-185.  
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