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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кононова І.В. Підходи до трактування фінансової безпеки підприємства. Статтю присвячено дослідженню основних теоретичних підходів до наповнення змісту та визначення сутності фінансової безпеки
підприємства як явища, що характеризує обставини захищеності фінансового стану підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. Проаналізовано існуючі напрацювання науковців та визначено дискусійні
питання щодо тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Наголошено на відсутності єдиної
думки щодо трактування сутності поняття «фінансова безпека підприємства». Існуючі визначення згруповано за змістовою ознакою в підходи до розгляду сутності фінансової безпеки. Кожному підходу надано характеристику, представлено їхні переваги та недоліки. Запропоновано авторське розуміння сутності фінансової
безпеки підприємства з позицій, які характеризують і параметри цього явища, і способи забезпечення.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, загрози, зовнішнє середовище, управління, фінансова
безпека, фінансовий стан.
Кононова И.В. Подходы к трактовке финансовой безопасности предприятия. Статья посвящена исследованию основных теоретических подходов к содержанию и определению сущности финансовой безопасности предприятия как явления, которое характеризует защищенность финансового состояния предприятия от внешних и внутренних угроз. Проанализированы существующие труды ученых и выявлены
дискуссионные вопросы относительно толкования понятия «финансовая безопасность предприятия». Отмечено отсутствие единственного мнения относительно трактовки сущности понятия «финансовая безопасность предприятия». Существующие определения сгруппированы по смысловому признаку в подходы к
рассмотрению сущности финансовой безопасности. Каждому подходу дана характеристика, раскрыты их
преимущества и недостатки. Предложено авторское понимание сущности финансовой безопасности предприятия с позиций, которые характеризуют и параметры этого явления, и способы обеспечения.
Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, угрозы, внешняя среда, управление,
финансовая безопасность, финансовое состояние.
Kononova Iryna. Approaches to the interpretation of enterprise financial security. The article is devoted
to the study of the main theoretical approaches to filling the content of financial security in its interpretation. In
determining the essence of financial security of the enterprise as a phenomenon that characterizes the circumstances
of protection of the financial condition of the enterprise from external and internal threats, it is proposed to use
structural-semantic analysis of this definition. It is noted that achieving financial security becomes one of the main
tasks in the management system of the enterprise and its financial position. Addressing shortcomings in the interpretation of financial security will allow for its proper assessment, planning and control as an object of management.
The existing achievements of scientists are analyzed and debatable issues concerning the interpretation of the concept of «financial security of the enterprise» are determined, which allowed to draw a conclusion about the multifaceted and multifaceted nature of the studied phenomenon. It is emphasized that there is no consensus on the interpretation of the essence of the concept of «financial security of the enterprise». The differences between the concept
of financial security and the financial condition of the enterprise are considered. Existing definitions of scholars on
financial security are grouped by content into approaches to the interpretation of the essence of financial security.
Each approach is given a general description, their advantages and disadvantages are presented. It is noted that the
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authors who interpret financial security through the description of certain internal characteristics of the enterprise
are grouped in a parametric approach, through the ability – in the stabilization and orientation, through the interests –
in the harmonization. The authors are grouped separately into an object-oriented approach, which takes into account
all the signs of financial security of other approaches. The structural-semantic analysis of the term «financial security» is carried out. The results of the structural-semantic analysis of the interpretation of the essence of the concept
of «financial security» are given in the semantic aspect and the structural features of the existing interpretations
are singled out. The author's understanding of the essence of financial security of the enterprise from the positions
which characterize both parameters of this phenomenon and ways of maintenance is logically coordinated with
basic concepts «safety» and «finance».
Key words: enterprise, economic security, threats, external environment, management, financial security,
financial condition.
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання характеризуються постійним зростанням рівня
невизначеності середовища функціонування підприємств, посиленням впливу чинників як зовнішнього,
так і внутрішнього характеру на їхню діяльність та
підвищенням ризикованості їхньої фінансової діяльності. Поряд із високим рівнем конкуренції, нестачею
фінансових ресурсів та неможливістю прогнозування
розміру прибутку це призводить до виникнення великої кількості проблем у сфері фінансів підприємств, які
потребують перманентного або негайного вирішення.
У зв’язку із цим перед керівництвом підприємства
постає необхідність постійного пошуку джерел фінансування, форм і методів раціонального використання
обмежених за обсягом ресурсів, а також регулювання
питань фінансово-економічної стійкості підприємства
та способів ефективного та результативного управління
підприємством тощо. Розгляд цих аспектів і передбачає
вивчення фінансової безпеки підприємства, якій належить провідна та вирішальна роль у системі економічної безпеки підприємства. Про її стан свідчать рівень
рентабельності, частка ринку, кредитна історія, ліквідність коштів, котирування цінних паперів, структура
капіталу тощо. Отже, питання забезпечення фінансової
безпеки стає одним із головних завдань менеджменту
підприємств. Однак при цьому саме розуміння фінансової безпеки є неоднозначним, тому на тлі динамічних
реалій сучасного економічного життя постає необхідність узгодження теоретико-методологічного підґрунтя
подальших розвідок. Досить часто семантична широта
термінології, що використовується, призводить до зміщень в інтерпретації результатів досліджень чи навіть
до суттєвих помилок. Неоднозначність та суб’єктивізм
наукових доробків суттєво зменшують достовірність
їхніх результатів, що стосується як найбільш актуальних та сучасних напрямів досліджень, так і вже визначених та апробованих.
Зазначені умови зумовлюють необхідність тлумачення терміна «фінансова безпека підприємства» та
систематизації існуючих напрацювань та групування
їх у теоретичні підходи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні питання щодо фінансової безпеки
досить широко висвітлюються у працях О. Амосова,
О. Ареф’євої, Т. Кузенко, О. Барановського, І. Бланка,
Д. Ваньковича, О. Гудзь, Є. Картузова, Л. Мартюшевої, Р. Папехіна та багатьох інших. Однак відсутність
єдиного підходу до трактування сутності фінансової
безпеки, що пов’язано передусім із багатогранністю
і глибоким концептуальним змістом даного поняття,

зумовлює потребу більш детального дослідження
понятійно-категоріального апарату в цій сфері.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є систематизація теоретичних поглядів щодо
трактування сутності поняття «фінансова безпека
підприємства» та обґрунтування власного підходу до
трактування суті визначеного поняття.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова безпека є складною економічною категорією, яка
характеризується розмаїттям трактувань щодо її економічного змісту. Перш ніж окреслити предметну сферу
дослідження, необхідно визначити сутність понять,
які є базовими. Трактування поняття «фінансова безпека підприємства» доцільно розпочати з дослідження
змістовної характеристики термінів «фінанси підприємства» та «безпека». У загальному розумінні
поняття «безпека» – це стан захищеності від будь-чого.
У Тлумачному словнику української мови подано таке
визначення терміна «безпека»: стан, коли кому-, чомунебудь ніщо не загрожує [1]. Воно може застосовуватись як до найбільш загальних речей, так і до конкретних ситуацій, пов’язаних з особистістю, державою чи
підприємством. Згідно з Економічним словником [2],
під терміном «фінанси підприємств» розуміють сукупність економічних (обмінно-розподільних) відносин,
що виникають на підприємстві в процесі формування,
розміщення і використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розподілу доходів. При
цьому основною ознакою таких фінансових ресурсів
підприємств є джерела їх походження й право суб’єкта
господарювання розпоряджатися ними. У результаті
цілеспрямовані зусилля щодо формування фінансових
ресурсів та їх використання визначаються як фінансова діяльність. Відповідно, фінансова діяльність підприємств реалізується через механізм функціонування
фінансів як методологічна, методична, організаційна
побудова фінансових відносин усередині та зовні підприємств, і, відповідно, саме за такого функціонування
і виникає необхідність розгляду терміна «фінансова
безпека».
Усі вищенаведені терміни функціонують в економічній сфері не ізольовано, а в контексті, тобто в лінійному
ряду з іншими термінами, які мають валентність і дистрибутивність по відношенню до фінансів підприємства.
Досліджуючи трактування сутності поняття «фінансова безпека» різними авторами, ми дійшли висновку,
що існуючі визначення можна згрупувати за такими
підходами, як параметричний, стабілізаційно-орієнтувальний, параметрично-стабілізаційний, гармонізаційний та об’єктний.
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Визначення фінансової безпеки підприємства таких
авторів, як О.В. Ареф’єва, О. Журавка, О. Пластун,
Л. Козак, І. Багровецька, Є. Бондаренко, В. Мунтіян,
яке віднесено нами до параметричного підходу, сконцентровано на розкритті сутності поняття фінансової
безпеки через опис певних внутрішніх характеристик підприємства – параметрів його функціонування
(ефективного використання ресурсів, збалансованості
структури капіталу, забезпечення найкращих значень
фінансових показників, забезпечення розвитку, здатності досягати цілі тощо), збалансованості між ними.
Недоліком такого трактування є те, що автори залишили поза увагою параметри зовнішнього середовища
підприємства, яке, на нашу думку, відіграє значну роль
у формуванні його фінансової безпеки. Наприклад, у
визначенні О. Ареф’євої фінансова безпека розглядається тільки відносно найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів, якості управління та
використання основних і оборотних коштів, структури
його капіталу, норми витрат за цінними паперами, а
також курсової вартості його цінних паперів як систематичного індикатора поточного фінансово-господарського становища і перспектив її технологічного та
фінансового розвитку [3].
За використання стабілізаційно-орієнтувального
підходу до трактування фінансової безпеки підприємства, акцентуючи увагу на її цільовому призначенні,
вона визначається як здатність підприємства протистояти впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища або як здатність розробляти та реалізовувати
власну стратегію в умовах невизначеності. Автори
в межах цієї групи, а саме В. Шелест, А. Крутова,
Т. Ставерська, І. Шевчук, О. Сусіденко, Л. Матвійчук, О. Користін, І. Чібісова, О. Кириченко, І. Кудря,
В. Куцик, А. Бартиш, О. Сорокіна, Р. Папєхін, Ю. Кракос, Р. Разгон, А. Гукова, І. Анікіна, розглядають фінансову безпеку як складову частину економічної безпеки
підприємства, яка дає змогу підтримувати фінансову
стабільність у поточній та стратегічній перспективі.
Але згруповані у цьому підході визначення не конкретизують параметри фінансової безпеки підприємства,
які необхідно змінювати чи які потребують підвищеної уваги. Так, трактуючи фінансову безпеку як цілеспрямований багаторівневий процес, який включає
сукупність методів, ресурсів, важелів із забезпечення
захищеності фінансових інтересів суб’єкта господарювання від деструктивного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових загроз, О. Сусіденко не уточнює,
за рахунок чого формуватиметься рівновага підприємства в поточній і стратегічній перспективах за умов
конкурентного середовища [10].
Наступний підхід є параметрично-стабілізаційним
та об’єднує елементи і параметричного, і стабілізаційно-орієнтувального підходів. Визначення в межах
цього підходу базуються на комбінуванні їхніх елементів, а саме в одночасному розгляді фінансової безпеки підприємства з погляду певних параметрів функціонування підприємства, які водночас дають йому
змогу протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам.
Із цією метою багато науковців, вивчаючи проблемні
питання, що стосуються фінансової безпеки, розглядають сукупність процесів функціонування підприємства, що протікають, з усіма їхніми характерними особливостями та взаємозв'язками, які становлять єдину

споріднену групу з погляду їх функціональної ролі у
безпечному існуванні. Представниками цього підходу
є такі науковці, як М. Єрмошенко, Г. Блакита, Т. Галущак, К. Половнев, Ж. Кудрицька, І. Бланк, К. Горячева,
О. Пономаренко, А. Єпіфанов, О. Плачтун, В. Дом
бровський, М. Бердар. У рамках цього підходу зведено
визначення, що трактують фінансову безпеку у досить
широкому сенсі.
Ми погоджуємося з авторами О. Амосовим та
Ю. Лавровою, які, трактуючи фінансову безпеку як
систему, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства, котрі формують
захищеність його фінансових інтересів, наголошують,
що у своїй діяльності підприємство повинно брати до
уваги не тільки свої, а й різні інтереси своїх стейкхолдерів, коло яких може бути дуже широким [11]. Такий
підхід є гармонізаційним і дає змогу надавати трактування поняття фінансової безпеки як способу гармонізувати інтереси підприємства з інтересами суб’єктів
зовнішнього середовища. Своєю чергою, необхідність
захисту фінансових інтересів підприємства в процесі
його розвитку зумовлює виокремлення об’єктного підходу до трактування сутності фінансової безпеки.
Об’єктний підхід, представниками якого є Ю. Воробйова, О. Воробйова, Л. Мартюшева, Т. Петровська,
Н. Трихліб та О. Блажевич, розкриває трактування
поняття фінансової безпеки як самостійного об’єкта
управління у складі фінансів підприємства. Під фінансовою безпекою підприємства в такому разі розуміють рівень його фінансового стану, що забезпечує
стабільну захищеність його фінансових інтересів від
загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової
філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному і
перспективному періодах [8].
Провідна роль фінансової безпеки як об’єкта управління в загальній системі управління підприємством
можна представити такими чинниками, як неможливість без відповідного обсягу фінансових ресурсів
забезпечити успішний розвиток підприємства, ведення
фінансової діяльності та ризикованість функціонування підприємства.
При цьому кожне підприємство самостійно формує
свої фінансові ресурси, зважаючи на рівень достатності
обсягу та мінімізації вартості, які саме і впливають на
рівень економічної незалежності та ефективність здійснення господарської діяльності підприємства [12].
Беззаперечно, фінансова діяльність підприємства
потребує певної стабілізації, бо саме ризики, пов’язані
з фінансовою діяльністю, є найбільш загрозливими,
адже вони можуть призвести до втрати власного капіталу, банкрутства та ліквідації підприємства взагалі.
Тому, на нашу думку, під час трактування сутності
поняття «фінансова безпека» необхідно виходити з
того, що фінансова безпека є синтезованим із безпекою та фінансами підприємства самостійним об’єктом
управління, параметри якого можуть бути виражені
кількісними чи якісними показниками, а його метою є
забезпечення стабільності важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових інтересів на всіх рівнях
управління у балансі з фінансовими інтересами його
економічних агентів.
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Висновки. Отже, розглянуті основні підходи до трактування сутності поняття «фінансова безпека» дають
змогу зрозуміти його багатоаспектність і складну економічну природу. Узагальнюючи вищенаведене, можемо
зазначити, що кожен із цих підходів усе ж акцентує
увагу на тих чи інших сутнісних аспектах та не враховує ту чи іншу істотну характеристику фінансової безпеки підприємства. На нашу думку, фінансова безпека

як самостійний об’єкт у системі управління фінансами
підприємства покликана підтримувати підприємство у
стійкому фінансовому стані – це головна передумова
його стабільного розвитку. При цьому сама фінансова
безпека як комплексне поняття повинна займати чільне
місце у системі управління підприємством та забезпечувати баланс інтересів з усіма внутрішніми учасниками
фінансових відносин підприємства.
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МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
Брехов С.С., Борейко Н.М. Міжнародний обмін інформацією як засіб виявлення ризиків трансфертного ціноутворення. У статті розглянуто світові тенденції щодо обміну податковою інформацією з
метою протидії порушенням у сфері трансфертного ціноутворення та виявлення схем агресивного податкового планування. З’ясовано, що останнім часом особливого значення набуває налагодження тісної співпраці
податкових відомств країн світу щодо обміну податковою інформацією про діяльність міжнародних груп
компаній. Проаналізовано основні індикатори податкового ризику, які можуть бути виявлені за допомогою
звітів у розрізі країн (Country-by-Country Reports). Запропоновано заходи щодо посилення ефективності
виявлення й оцінювання ризиків трансфертного ціноутворення на підставі аналізу інформації, поданої у
Country-by-Country Reports. Обґрунтовано важливість запровадження звітування у розрізі країн в Україні та
світі, що в умовах глобалізації світової економіки суттєво спрощуватиме роботу контролюючих підрозділів
податкових органів із виявлення ризиків трансфертного ціноутворення та забезпечить оперативний обмін
податковою інформацією на міжнародному рівні.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, обмін податковою інформацією, оцінювання податкового
ризику, агресивне податкове планування, міжнародні групи компаній.
Брехов С.С., Борейко Н.Н. Международный обмен информацией как средство выявления рисков
трансфертного ценообразования. В статье рассмотрены мировые тенденции обмена налоговой информацией с целью противодействия нарушениям в сфере трансфертного ценообразования и выявления схем
агрессивного налогового планирования. Установлено, что в последнее время особое значение приобретает
тесное сотрудничество налоговых ведомств стран мира, касающееся обмена налоговой информацией о деятельности международных групп компаний. Проанализированы основные индикаторы налогового риска,
которые могут быть обнаружены с помощью отчетов в разрезе стран (Country-by-Country Reports). Предложены меры по усилению эффективности выявления и оценивания рисков трансфертного ценообразования
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на основании анализа информации, предоставленной в Country-by-Country Reports. Обоснована важность
введения отчетности в разрезе стран в Украине и мире, что в условиях глобализации мировой экономики
существенно упростит работу контролирующих подразделений налоговых органов по выявлению рисков
трансфертного ценообразования и обеспечит оперативный обмен налоговой информацией на международном уровне.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, обмен налоговой информацией, оценка налогового
риска, агрессивное налоговое планирование, международные группы компаний.
Brekhov Serhii, Boreiko Nataliіa. International exchange of information as a means of identifying transfer pricing risks. The article considers global trends in the exchange of tax information in order to combat violations in the field of transfer pricing and identify aggressive tax planning schemes. It has been found that the growing
role of international groups of companies in the global economy, as well as the use of aggressive tax planning by
their representatives to transfer revenues to more taxable jurisdictions (including offshore jurisdictions), undermines
the competitiveness of national tax systems. Therefore, recently it has become especially important to establish
close cooperation between the tax authorities of the world in the exchange of tax information on the activities of international groups of companies. The international exchange of tax information is considered to be one of the main
tools for combating aggressive tax planning. The authors of this study analyzed the current state and key aspects
of the development of international exchange of tax information on the example of developments of the Organization for Economic Cooperation and Development and the member states of the European Union. The importance
of introducing reporting in terms of countries in Ukraine and the world is substantiated, which in the context of
globalization of the world economy will significantly simplify the work of controlling units of tax authorities to
identify the risks of transfer pricing, and ensure the prompt exchange of tax information at the international level.
The key elements of the implementation of reporting by country (Country-by-Country Reports) are analyzed, as
well as the main indicators of tax risk are structured and characterized, which can be identified by analyzing the information provided by taxpayers in such reports. Measures to enhance the effectiveness of identifying and assessing
transfer pricing risks based on the analysis of information provided in Country-by-Country Reports are proposed.
It is emphasized that to identify transfer pricing risks, in addition to analyzing taxpayers' reporting, it is necessary to
take into account all available information sources (macroeconomic statistics, exchange of tax information between
countries, customs data, government databases, commercial registers, public information, etc.).
Key words: transfer pricing, exchange of tax information, tax risk assessment, aggressive tax planning, international company groups.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації
економічних процесів усе більшої актуальності набувають питання розвитку міжнародного обміну податковою (фінансовою) інформацією з метою протидії
розмиванню бази оподаткування та уникнення сплати
податку на прибуток підприємства суб’єктами господарювання (далі – СГД) у сфері трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ). За даними експертних досліджень,
через застосування агресивного податкового планування (далі – АПП) міжнародними групами компаній
(далі – МГК) бюджети країн щорічно втрачають значні
суми надходжень від податку на прибуток підприємств
[1, с. 246]. Унаслідок зміщення центрів формування
прибутків у низькоподаткові юрисдикції уряди держав
стикаються з проблемою забезпечення дієвого контролю над формуванням об’єкта оподаткування з огляду
на економічну сутність та фактичні складові проведених платниками податків операцій. Одним із заходів
урегулювання окресленої проблематики є запровадження автоматичного обміну податковою (фінансовою) інформацією між країнами.
У межах реалізації кроку 13 BEPS запроваджуються
звітність між країнами та автоматичний обмін інформацією з питань ТЦ. Відповідно до цих нововведень, міжнародні корпорації будуть зобов’язані подавати до податкових відомств звітність щодо своїх глобальних операцій і,
що є новацією, інформацію про діяльність, сплату податків, ціноутворення у кожній із країн присутності.
Україна не може залишатися осторонь світових процесів трансформації системи оподаткування та взяла

зобов’язання щодо обов’язкового виконання мінімального стандарту BEPS, що передбачає, зокрема, запровадження звітності між країнами, а також автоматичний обмін інформацією з питань ТЦ (крок 13 BEPS).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики міжнародного регулювання ТЦ,
виявлення й оцінювання ризиків ТЦ, а також розробленню заходів щодо протидії агресивному податковому плануванню приділяли увагу багато вітчизняних і
зарубіжних учених та практиків, серед яких, зокрема, –
К. Брихта (K. Brychta), М. Ішток (M. Ištok), А. СулікГорецька (A. Sulik-Górecka) та В. Порейш (V. Poreisz)
[2], О. Фоміна та М. Музичук [1], В. Кругляк та
Є. Курілов [3], С. Брехов, В. Коротун, О. Сушкова та
Н. Новицька [4]. Водночас мало дослідженим залишається питання міжнародного обміну інформацією між
податковими відомствами країн як засобу виявлення
ризиків трансфертного ціноутворення.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є висвітлення сучасного стану та ключових аспектів розвитку міжнародного обміну податковою (фінансовою) інформацією як основного засобу виявлення
ризиків трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації на прикладі розробок Організації економічного
співробітництва та розвитку і Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність протидії розмиванню бази оподаткування та
виведенню прибутку з-під оподаткування значною
мірою залежить від налагодження міжнародного
обміну податковою інформацією про всіх без винятку
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іноземних податкових резидентів. Тож Організацією
економічного співробітництва та розвитку (далі –
ОЕСР) у межах Плану дій із BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) оприлюднено Звіт про стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією в податкових цілях (Standard for Automatic Exchange of Financial
Account Information in Tax Matters (2014)) [5].
Обмін зібраною інформацією відбувається відповідно до чинної міжнародної угоди про обмін інформацією, зокрема відповідно до Угоди між компетентними
органами щодо автоматичного обміну звітами по країнах
(Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange
of CbC Reports (the «CbC MCAA») у форматі, що відповідає схемі XML для кожної країни (Схема XML CbCR) [6].
У країнах – членах ЄС автоматичний обмін інформацією
запроваджено з 2017 р. У цілому у світі до цієї системи
вже приєдналося понад 90 країн, серед яких – Швейцарія,
Австрія, Австралія, Бразилія, Барбадос, Канада, Кувейт,
Китай, Ізраїль, Монако, Індонезія, Туреччина та ін. [7].
Консолідована статистика щодо звітності за результатами
2016 р. з липня 2020 р. нині доступна по 26 країнах (охоплює понад 4 тис МГК) [8, c. 7].
В України право обміну податковою (фінансовою)
інформацією у розрізі країн з’явиться після підписання
CbC MCAA та внесення її до системи обміну такою
інформацією, оскільки за результатами розгляду експертної комісії ОЕСР українське внутрішнє законодавство повною мірою відповідає вимогам щодо запровадження CbC у межах кроку 13 BEPS.
Для підвищення прозорості міжнародного оподаткування ОЕСР запроваджено стандартизований
електронний формат для обміну податковою інформацією між різними юрисдикціями HTML-схему (Схема
XML CbCR), а також Посібник користувача, у якому
детально описано, яку саме інформацію необхідно
внести до кожного з елементів даних, що підлягають
звітуванню. Убачається, що такий підхід дасть змогу
податковим відомствам країн світу отримувати повну
інформацію від МГК про їхню діяльність. МГК повинні щорічно надавати основну інформацію щодо розподілу їх обороту, обсягів сплачених податків та інших
показників, що стосуються місця економічної діяльності в межах міжнародної групи. Перший такий автоматичний обмін розпочався у 2018 р., при цьому СГД,
консолідований річний оборот яких протягом року
становив 750 млн євро і більше (згідно з вимогами
ОЕСР), подавали інформацію про свою господарську
діяльність за 2016 р. (звіт у розрізі країн (Country-byCountry Reports, далі – CbCR) [6].
Усі великі МГК будуть зобов’язані підготувати звіт
у розрізі кожної країни з даними про глобальний розподіл доходів, прибутку, сплачені податки та економічну
діяльність між податковими юрисдикціями, у яких вони
працюють. Тож завдяки запровадженню обов’язкового
звітування по країнах (CbCR) інформація, що вноситься
до звіту, збиратиметься в країні резидентства компанії,
що звітує за МГК. Акумулюючи дані звітності з CbCR,
податкові відомства мають змогу аналізувати ризики ТЦ
й обмінюватися податковою інформацією між податковими органами всіх юрисдикцій, у яких МГК провадять
свою господарську діяльність.
Необхідність звітування щодо транскордонних угод
також передбачена Директивою Ради ЄС 2018/822 «Про
обов’язкове розкриття та обмін інформацією про тран-

скордонні угоди», більш відома як DAC 6 (далі – Директива DAC 6) [9]. Ця Директива набрала чинності
25.06.2018 і є шостим пакетом поправок до Директиви
ЄС 2011/16/EU «Про адміністративне співробітництво
з питань оподаткування» (Directive on administrative
cooperation in the field of taxation) [10], яка є базовим
документом із питань правової допомоги щодо оподаткування між країнами. Положення Директиви ЄС
2011/16/EU регулюють обмін податковою інформацією за запитом, автоматичний обмін інформацією про
фінансові рахунки, звіти по країнах та інші форми співробітництва і спрямовані на підвищення прозорості
та боротьбу з АПП. Ця Директива застосовується до
будь-яких податків, що запроваджені в країнах – членах ЄС, за винятком податку на додану вартість (далі –
ПДВ), митних платежів, акцизів та внесків на соціальне
страхування. При цьому в деяких країнах, зокрема у
Польщі, у межах дії Директиви DAC 6 обов’язковими
до розкриття є внутрішні угоди, а також вимагається
внесення інформації про ПДВ. Директива DAC 6 тісно
пов’язана з кроком 12 BEPS та «Обов’язковими правилами розкриття інформації про схеми ухилення від автоматичного обміну та непрозорості офшорних структур»
(OECD MDR) [11]. Хоча крок 12 не входить до мінімального стандарту BEPS, розробленого ОЕСР, проте
більшість країн активно втілює цей напрям у практичній діяльності, зокрема шляхом імплементації положень
Директиви DAC 6 до національного законодавства.
Головним завданням Директиви DAC 6 є надання
податковим відомствам країн – членів ЄС інформації,
що дає змогу оперативно реагувати на податкові зловживання МГК й усувати існуючі лазівки. Своєчасне
розкриття транскордонних схем дасть змогу протидіяти АПП на ранньому етапі. Відповідно до цієї
Директиви, обов’язок щодо розкриття транскордонних
угод, які відповідають певним ознакам, покладено на
посередників ЄС (EU Intermediaries) та/або платників
податків [8, c. 9]. Розкриттю підлягають транскордонні
схеми, що містять принаймні одну з ознак, яка вказує
на потенційний ризик ухилення від сплати податків.
Положення Директиви DAC 6 також застосовуються
до операцій із пов’язаними та непов’язаними сторонами, та дають змогу визначати потенційно небезпечні
податкові угоди з пов’язаними сторонами.
Серед ознак, що вказують на потенційний ризик
ухилення від сплати податків, у Директиві DAC 6 виокремлено, зокрема, такі [12]:
– «стандартизована документація щодо трансакцій;
– операції без «переконливої» комерційної мети;
– угоди, в яких одним з очікуваних результатів є
одержання податкової переваги, де встановлюється
залежність винагороди посередника від успіху в досягненні податкової вигоди;
– операції з резидентом офшорної або низькоподаткової юрисдикції, або юрисдикції, що не бере участі в
автоматичному обміні інформацією або яка не співпрацює з податкових питань;
– платежі на адресу юридичної особи без резидентства (stateless entity);
– операції, де угода про конфіденційність не дозволяє розкрити інформацію про сплату податків;
– операції, що передбачають перенесення «збитків»
за результатами фінансового року до іншої юрисдикції
для зменшення податкової бази;

13

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
– операції, що передбачають перекваліфікацію прибутку до інших категорій, які оподатковуються за зниженими ставками».
Посередник (intermediary) – будь-яка особа, яка розробляє, просуває, організовує, забезпечує реалізацію
(керує реалізацією) транскордонної схеми, що підлягає
декларуванню. До посередників відносять: податкових
консультантів, фінансових радників, юристів, бухгалтерів, аудиторів, банкірів, а також інших осіб, які допомагають СГД розробляти, планувати й реалізовувати
підзвітні транскордонні угоди. За деяких обставин
зобов’язання щодо розкриття інформації може покладатися безпосередньо на самих платників податків.
Посередниками визнаються особи, які відповідають
хоча б одному з критеріїв, що вказані нижче, а саме:
– є податковим резидентом країни – члена ЄС;
– мають у країні – члені ЄС постійне представництво, через яке надають послуги, що стосуються транскордонної схеми;
– зареєстровані в країні – члені ЄС або регулюються законодавством ЄС;
– входять до професійної асоціації у сфері юридичних, податкових або консалтингових послуг у країні –
члені ЄС [13].
Зазвичай посередник у ЄС, який упроваджує або
бере участь у реалізації вищезазначених угод для відповідного європейського платника податків, зобов’язаний
проінформувати про такі угоди місцеві податкові
органи для подальшого автоматичного обміну цими
даними з податковими відомствами інших країн ЄС.
У певних випадках звітувати має безпосередньо європейська компанія – платник податків [8, c. 9].
У країнах ЄС норми Директиви DAC 6 застосовуються з 01.07.2020, однак вимагається подання інформації про деякі транзакції, що здійснені раніше цієї
дати. Проте у зв’язку з пандемією COVID-19 строки
початку застосування Директиви DAC 6 зміщено на
шість місяців у більшості країн – членів ЄС (із метою
реагування на нагальну необхідність перенесення певних термінів декларування та обміну інформацією у
сфері оподаткування) [14]. Станом на 2021 р. усі країни – члени ЄС упровадили Директиву DAC 6 до національного законодавства. Європейська Комісія контролює виконання мінімальних вимог цієї Директиви у
кожній країні.
Надання інформації про транскордонні угоди, що
підлягають декларуванню, здійснюється платником
податків або посередником упродовж 30 днів після
того, як: 1) надано транскордонний договір для його
реалізації; 2) транскордонна угода готова до впровадження; 3) зроблено перший крок у здійсненні транскордонного договору (залежно від того, що відбувається раніше).
Дія Директиви DAC 6 поширюється на транскордонні транзакції, які відповідають одній або більше
типових ознак (так званих hallmarks), стосуються хоча
б однієї країни – члена ЄС та здійснюються з метою
отримання податкової вигоди. Порушення чи невиконання вимог щодо розкриття інформації відповідно до
Директиви DAC 6 тягне за собою накладення великих
сум штрафів, обсяги яких у кожній країні різні, а також
репутаційні ризики як для компаній, так і для посередників [15]. Країни мають право на власний розсуд
установлювати розміри таких штрафів, але відповідно

до Директиви ДАС 6 останні мають бути такими, щоб
могли забезпечити стримувальний ефект для недобросовісних СГД.
Після запровадження звітності CbC можливості
податкових органів країн – учасниць автоматичного
обміну інформацією у визначенні індикаторів ризиків
із ТЦ розширюються за рахунок отримання додаткової
інформації щодо діяльності всіх МГК, які здійснюють
діяльність через дочірні/афілійовані компанії у країні.
Звітність CbC складається з трьох частин (таблиць).
У першій частині (Overview of allocation of income,taxes
and business activities by tax jurisdiction) відображається
структура доходів, прибутків, активів, робочої сили,
статутного капіталу в розрізі компаній МГК та юрисдикції; у другій (List all Constituent Entitles of the MNE
group Included in each aggregation per tax jurisdiction)
розкриваються основні напрями діяльності членів
МГК; у третій (Additional Information) наводиться
коротка інформація або пояснення, необхідні для кращого розуміння обов’язкової інформації у першій та
другій частинах CbCR.
Так, за допомогою звітності CbC можуть бути виявлені 19 індикаторів податкового ризику, основні з них
наведено в табл. 1.
Наведений у табл. 1 перелік містить низку потенційних показників податкового ризику і випливає
з інформації, що міститься у звіті CbC групи МГК.
Жоден із показників не потрібно розглядати окремо,
щоб вирішити, чи існує підвищений податковий ризик
у юрисдикції. Але вони можуть поєднуватися різними
способами для створення загальної картини рівня
податкового ризику, який впливає на групу. Методи
тлумачення комбінації показників, включаючи вагу,
яку необхідно надати кожному показнику в межах певної комбінації, змінюватимуться залежно від використовуваного підходу до оцінювання ризику та можуть із
часом змінитися [16].
У низці випадків інформація, що міститься у звіті
CbC, може враховуватися безпосередньо для оцінювання ризику (наприклад, якщо група МГК здійснює
діяльність у певній юрисдикції). Проте здебільшого
необхідно буде порівнювати дані з двох або більше частин звіту, щоб визначити закономірності, які можуть
свідчити про вищий або нижчий рівень податкового
ризику.
Основними способами, як цього можна досягти, є
такі [16]: 1) профіль групи MГК у певній юрисдикції
можна порівняти з профілем у іншій юрисдикції, з частиною групи (наприклад, географічний регіон) або з
групою загалом. Це надасть можливість податковому
органу визначити юрисдикції, які, як здається, не відповідають іншим частинам групи; 2) профіль групи МГК
у юрисдикції можна порівняти з профілем «типової»
групи МГК в одному секторі (тобто на основі профілів
усіх груп МГК у секторі). Це дасть змогу податковому
органу ідентифікувати групи, де профіль у юрисдикції
відрізняється від того, що можна очікувати в секторі.
Основна особливість використання звітів CbC для
оцінювання ризиків у перші роки після впровадження
CbC Reporting полягає у гнучкості підходів до розроблення алгоритмів щодо їх аналізу. Зокрема, інноваційного підходу потребує видобуток та опрацювання
тексту з третьої частини, а також стовпчика «інше»
з другої частини звіту CbC. Текст міститься у третій
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Таблиця 1
Окремі індикатори податкового ризику, які можуть бути виявлені за допомогою звітності CbC
№
з/п

1

2

3

Індикатори
потенційного
податкового ризику

Істотна присутність
групи в юрисдикції

Що це може означати

Групи з невеликим
слідом присутності
можуть мати менший
потенціал для
формування значного
податкового ризику

МГК за звітністю CbC
можна відфільтрувати
за характером
діяльності в юрисдикції
на предмет того, що
Діяльність групи
їхній ризик, пов’язаний
в юрисдикції
з оподаткуванням,
обмежується тією,
імовірно, буде
яка становить
низьким. Наприклад,
менший ризик
якщо це випливає
внаслідок звільнення
від оподаткування
учасників або
внутрішніх норм з
оподаткування
Висока вартість
У певній юрисдикції або частка доходів
існує висока вартість пов’язаних сторін може
або значна частка
означати, що навіть
доходів пов’язаних
невелика помилка в
сторін
ТЦ може мати значні
податкові наслідки
Результати діяльності
мають відображати
ринкові тенденції.
Наприклад, зростання
продажу має призвести
до збільшення
рентабельності. Якщо
це на так, то це може
означати, що результати
спотворені дією BEPS

Додаткові
обґрунтування

Примітка

Зазначення у звіті
CbC невеликих
обсягів діяльності
групи в юрисдикції
може ввести в оману,
якщо діяльність у
юрисдикції більш
значна. Це повинно
бути підтверджено
іншою інформацією
та досвідом щодо
дотримання групою
податкового
законодавства

Відношення загального доходу,
отриманого членами-резидентами
групи (стовп. 4 частини / таблиці 1
CbC) до загальної суми доходу МГК
(підсумок стовп. 4 частини /
таблиці 1 CbC)

Організація, основна
діяльність якої, як
правило, спричиняє
менший податковий
ризик, усе ще може
брати участь у BEPS.
Іншу доступну
інформацію необхідно
враховувати для
індикаторів того, що
оподатковуваний дохід
у юрисдикції повинен
бути вище

Аналітична робота

До групи можуть
входити організації,
Відношення стовп. 3 до стовп. 4
які повністю або
в розрізі юрисдикцій частини /
переважно працюють із
таблиці 1 CbC
пов’язаними сторонами
з комерційних причин
На результати можуть
впливати комерційні
міркування. Тому варто
брати до уваги інші
показники податкового Аналітична робота
ризику під час
прийняття рішень щодо
проведення додаткових
заходів контролю

4

Результати в
юрисдикції не
відображають
ринкові тенденції

5

Можуть бути
комерційні причини,
за якими результати
в юрисдикції
Прибуток, можливо, був можуть здатися
Є юрисдикції зі
зміщений з юрисдикції, високими порівняно
значним прибутком,
де здійснюється
з показниками
але незначною
основна економічна
діяльності у звіті CbC
суттєвою діяльністю
діяльність
(наприклад, через
значну амортизацію
матеріальних або
нематеріальних активів,
які не розкриваються)
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Приклади показників ризиковості
1. Висока частка доходів пов’язаних
сторін, наприклад: доходи пов’язаних
сторін / загальні доходи = високі.
2. Низька істотна діяльність
пропорційно доходам або прибутку до
оподаткування, наприклад: загальний
дохід або прибуток до оподаткування /
загальна кількість працівників =
висока – наприклад: загальний дохід
або прибуток до оподаткування /
матеріальні активи = високі.

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
(Продовження таблиці 1)
Індикатори
№
потенційного
з/п
податкового ризику

5

6

7

8

9

Що це може означати

Додаткові
обґрунтування

Примітка

3. Висока рентабельність власного
капіталу, наприклад: прибуток до
оподаткування / (статутний капітал
+ нерозподілений прибуток) =
високий – наприклад: (прибуток до
оподаткування – нарахований податок
на прибуток) / (статутний капітал +
нерозподілений прибуток) = високий.
4. Низька вартість оподаткування,
наприклад: прибуток до оподаткування /
загальний дохід = високий.
5. Рентабельність перевищує прибуток
групи загалом, наприклад: (прибуток
до оподаткування / загальний дохід) >
(сума прибутку до оподаткування /
сума загального доходу).
6. Низька ефективна ставка
податку, наприклад: нараховані
податки на прибуток / прибуток до
оподаткування = низький
Це може бути зазначено, якщо наявні
такі характеристики:
– значний прибуток у юрисдикції,
наприклад податковий орган може
застосувати мінімальний поріг,
Низька ефективна
Причини, не пов’язані
щоб уникнути підвищення маркера
Є юрисдикції зі
податкова ставка, яка
з BEPS, можуть
потенційного ризику, де міститься
значним прибутком, вказує на те, що група
пояснити низький
рівень прибутку до оподаткування у
але низьким рівнем використовує BEPS
рівень нарахованих
юрисдикції (низький), і це здається
нарахованих
для приховування
податків (наприклад,
відповідним виходячи з рівня загальних
податків
оподатковуваного
прискорена податкова
доходів, кількості працівників,
доходу
амортизація)
матеріальних активів тощо;
– низька ефективна ставка
податку, наприклад нараховані
податки на прибуток / прибуток до
оподаткування = низький
Можуть бути причини, Зіставлення стовп. 1 част. / табл. 1
Група здійснює
не пов’язані з BEPS,
CbCR за юрисдикціями та стовп. 2
діяльність у
Група може займатися
щоб пояснити, чому
част./табл. 2 CbCR з відповідними
юрисдикціях, які
певною діяльністю,
група здійснює
переліками країн та організаційностановлять ризик
пов’язаною з BEPS
діяльність у певній
правових форм СГД, що визначені
BEPS
юрисдикції
Постановами КМ України
Прибуток від
1. Низька ефективна ставка
мобільної діяльності
податку, наприклад, нараховані
може бути належним
податки на прибуток / прибуток до
У групи є мобільна
Група могла
чином віднесений
оподаткування = низький.
діяльність,
перемістити
до юрисдикції з
2. Мобільна діяльність – частина/
розташована у
мобільну діяльність
низьким податком,
таблиця 2 звіту CbC перелічує
юрисдикціях, де
до юрисдикції,
доки існує достатня
діяльність у юрисдикції, включаючи
група платить нижчу щоб скористатися
активність, трансфертні проведення або управління
ставку або нижчий
сприятливим
ціни відповідають
інтелектуальною власністю;
рівень податку
податковим режимом
принципу «витягнутої закупівлю; продаж, маркетинг або
руки» і немає інших
розповсюдження; внутрішньогрупове
індикаторів BEPS
фінансування або страхування
Зміни у структурі групи Зміни у структурі групи
можуть дати можливість можуть бути повністю
Аналітична робота.
Відбулися зміни у
групі брати участь у
зумовлені комерційними Для вивчення цього індикатора
структурі групи,
BEPS і можуть означати міркуваннями, навіть як- необхідно керуватися динамікою і
у тому числі у
необхідність у перегляді що, як наслідок, у конструктурою даних у частині/
розташуванні активів
наявної політики та
кретній юрисдикції спла- таблиці 2 CbCR
методологій ТЦ,
чуються менші податки.
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(Закінчення таблиці 1)
Індикатори
№
потенційного
з/п
податкового ризику

Що це може означати

9

а також перегляді
ідентифікації та
ціноутворення операцій
із пов’язаними
сторонами

Інтелектуальна
власність (ІВ)
відокремлена від
10
пов’язаних видів
діяльності всередині
групи

Інтелектуальна
власність може
бути використана
для вилучення
оподатковуваного
прибутку з інших
юрисдикцій

У групи є маркетингові підрозділи, розта11 шовані у юрисдикціях
за межами її основних
ринків

Маркетингові
організації можуть
отримувати прибуток,
що не належить до
юрисдикції, де вони є
резидентами

У групи є закупівельні
організації, розташовані у юрисдикціях за
12
межами її основних
виробничих майданчиків

Закупівельні організації
можуть отримувати
прибуток, де вони є
резидентами

Сплачений податок
на прибуток
13 постійно нижчий
від нарахованого
податку на прибуток

Можливо, група
здійснює великі
нарахування податків за
невизначені податкові
позиції, що може
свідчити про поведінку,
пов’язану з BEPS

До групи входять
14 особи з подвійним
резидентом

Організації з подвійним
резидентом можуть
використовуватися для
низки цілей BEPS

Інформація у
звіті CbC групи
не відповідає
15
інформації, наданій
раніше суб’єктом
господарювання

Це може поставити
під сумнів точність
як звіту CbC, так і
інформації, раніше
наданої суб’єктом
господарювання

Джерело: складено за [16]

Додаткові
обґрунтування
Тому, як правило,
податковий орган має
запросити додаткову
інформацію в межах
оцінювання ризиків
Інтелектуальна власність
може належати певній
юрисдикції для цілей,
не пов’язаних із BEPS.
До тих пір, поки роялті,
сплачені за користування
ІВ відповідно до принципу «витягнутої руки»
і не існує інших індикаторів BEPS, податковий
ризик для юрисдикції
може бути низьким
Історичні або комерційні
чинники можуть
пояснити використання
маркетингових
організацій у певних
юрисдикціях
Історичні або комерційні
чинники можуть
пояснити використання
закупівельних
організацій у певних
юрисдикціях
Фактори, що не належать
до BEPS, такі як перенесені податкові збитки або
обґрунтована невизначеність у податковому
становищі, можуть
пояснити різницю між
нарахованим і сплаченим
податком у поточному
році
Більшість суб’єктів
господарювання, які
перелічують різні
юрисдикції існування
та реєстрації, не
будуть подвійними
резидентами (через
функціонування
автоматичного
вилучення відповідно
до податкового
договору)
Для пояснення
потенційної різниці
можуть бути визначені
інші причини, такі
як зміни у структурі
групи або діяльності,
оскільки інформація
раніше надавалася
податковому органу

17

Примітка

1. Представлена діяльність з
утримання та управління ІВ (стовп. 5
част. /табл. 2 CbCR)

1. Представлена маркетингова діяльність
(стовп. 8 част. / табл. 2 CbCR).
2. Аналітична робота зі встановлення
відповідності розташування
маркетингових підрозділів та
основних ринків групи
1. Представлена закупівельна діяльність
(стовп. 6 част. / табл. 2 CbCR).
2. Аналітична робота зі встановлення
відповідності розташування
маркетингових підрозділів та
основних ринків групи
Найбільш актуально МГК, холдингові
компанії яких розташовані в Україні.
Відношення сплаченого (стовп. 6
част./табл. 1 CbCR) та нарахованого
(стовп. 5 част./табл. 1 CbCR)
податку на прибуток підприємств за
юрисдикціями

Є заповнені рядки стовп. 3 таблиці/
частини 3 звіту CbCR

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
частині/таблиці № 3, є важливим під час тлумачення
змісту звіту CbC у цілому для багатьох МГК і може
бути корисним для надання групам пояснень очевидних аномалій та показників потенційного ризику, але
податковим органам потрібно буде розробити процеси
стандартизованих та автоматизованих інструментів
оцінювання ризиків.
Висновки. Інтенсифікація автоматичного обміну
інформацією на міжнародному рівні сприятиме прозорішому веденню господарської діяльності СГД та
забезпечить зменшення зловживань схемами АПП, що,
своєю чергою дасть змогу знизити навантаження на
податкові відомства країн щодо виявлення ризиків ТЦ.
Зокрема, подання звітів CbC у межах кроку 13 плану
BEPS підвищує ефективність оцінювання ризиків ТЦ
завдяки можливості аналізу наявної у цих звітах інформації податковими відомствами різних податкових
юрисдикцій, у яких здійснюють господарську діяльність МГК.
Водночас через значний поріг виручки МГК
(750 млн євро) лише невелика кількість вітчизняних
платників податку на прибуток подаватиме звітність
між країнами. Відповідно, для забезпечення процесу
виявлення та оцінювання ризиків ТЦ стосовно всіх
платників податків необхідно розвивати інші підходи

до оцінювання ризиків та враховувати всі доступні
інформаційні джерела: статистичні дані, обмін податковою інформацією між країнами, митні дані, державні
реєстри, комерційні реєстри бази даних, відомості третіх осіб, публічну інформацію тощо.
Виважена імплементація напрацювань ОЕСР та
країн – членів ЄС з досліджуваної проблематики у
вітчизняну практику, зокрема стосовно розкриття
інформації про схеми оптимізації податкового навантаження, матиме позитивний вплив на підвищення
спроможності Державної податкової служби України
та уряду держави ефективно виявляти й оцінювати
ризики з питань ТЦ, що, своєю чергою, дасть змогу
вживати коригувальні заходи для їх відпрацювання,
розроблення та реалізації законодавчих ініціатив для
протидії АПП.
Разом із тим забезпечення ефективності контролю
за ТЦ в Україні вимагає розвитку інформаційно-аналітичного складника моніторингу контрольованих операцій завдяки створенню спеціалізованих систем накопичення та обробки великих масивів даних, розвитку
підходів до виявлення, оцінювання та управління ризиками з питань ТЦ, формування та реалізації стратегій
підвищення рівня дотримання платниками податків
вимог законодавства з ТЦ.
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МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Заяць О.І., Гошпер В.В. Міжнародні бізнес-стратегії промислових підприємств. У статті досліджуються міжнародні бізнес-стратегії промислових підприємств. Бізнес-стратегія підприємств дає змогу отримати конкретні показники для порівняння позиції підприємства. Кожне підприємство дотримується власної
бізнес-стратегії для завоювання кращої позиції та здобуття вигоди від конкурентної переваги. Досліджено,
що у сьогоднішньому динамічному висококонкурентному середовищі без наявності власної бізнес-стратегії
не може існувати жодне промислове підприємство. Існує безліч стратегічних способів розвитку компаній
на ринку, перевірених досвідом та таких, що вважаються зразковими. Визначено, що важливо адаптувати
вибрану стратегію під свою компанію, а не копіювати чужий досвід. Визначено, що бізнес-стратегії, котрі
підприємства можуть винайти, і шляхи, які вони можуть визначити для реалізації цих стратегій, є різними.
Проаналізовано, що частота та глибина змін бізнес-стратегій промислових підприємств залежать від ринкового успіху або невдачі, а тривалість залежить від того, наскільки стратегія придатна для ринкових умов.
Ключові слова: бізнес-стратегія, промислові підприємства, бізнес-стратегія підприємств, міжнародний
бізнес, конкурентоспроможність міжнародних підприємств.
Заяц О.И., Гошпер В.В. Международные бизнес-стратегии промышленных предприятий. В статье
изучаются международные бизнес-стратегии промышленных предприятий. Бизнес-стратегия предприятий
позволяет получить конкретные показатели для сравнения позиции предприятия. Каждое предприятие придерживается собственной бизнес-стратегии для завоевания лучшей позиции и получения выгоды от конкурентного преимущества. Исследовано, что в сегодняшней динамической высококонкурентной среде без
собственной бизнес-стратегии не может существовать ни одно промышленное предприятие. Существует
множество стратегических способов развития компаний на рынке, проверенных опытом и считающихся образцовыми. Установлено, что важно адаптировать выбранную стратегию под свою компанию, а не копировать чужой опыт. Определено, что бизнес-стратегии, которые предприятия могут изобрести, и пути, которые
они могут определить для реализации этих стратегий, разные. Проанализировано, что частота и глубина
изменений бизнес-стратегий промышленных предприятий зависят от рыночного успеха или неудачи, а продолжительность зависит от того, насколько стратегия пригодна для рыночных условий.
Ключевые слова: бизнес-стратегия, промышленные предприятия, бизнес-стратегия предприятий, международный бизнес, конкурентоспособность международных предприятий
Zayats Olena, Hoshper Vasyl. International business strategies of industrial enterprises. The article examines the international business strategies of industrial enterprises. The business strategy of an enterprise is a set of
activities, plans and management decisions that allow obtaining specific indicators for comparing the position of an
enterprise. To develop a business strategy, you need to consider the company's activities in terms of five main elements: market, industry, product, technology and the company's position in the market. Each enterprise follows its
own business strategy to gain a better position and benefit from a competitive advantage. A business strategy combines several different strategies and areas of activity. It includes corporate strategy, digital strategy, sales growth
strategy, etc. It is investigated that in today's dynamic highly competitive environment no industrial enterprise can
exist without its own business strategy. There are many strategic ways to develop companies in the market, proven
by experience and considered exemplary. Currently, in the course of such world processes as globalization, urban-
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ization, climate change and the redistribution of forces in the world arena, the business strategies of the behavior of
many countries and, as a result, of international companies are changing. It has been established that it is important
to adapt the chosen strategy to your company, and not to copy someone else's experience. In order to be competitive in the global economic space, it is necessary to develop new business strategies. It has been determined that
the business strategies that businesses can devise and the paths they can identify to implement those strategies are
different. It is analyzed that the frequency and depth of changes in the business strategies of industrial enterprises
depends on market success or failure, and the duration depends on how suitable the strategy is for market conditions.
The article analyzes the features of the business strategy of industrial enterprises using the example of BMW, which
is in the premium car sector, occupies a leading position in the world and sets trends and new innovative strategies
that all global automotive concerns are listening to. In recent years, the BMW Group has enjoyed positive growth
in the company's worldwide revenues.
Key words: business strategy, industrial enterprises, business strategy of enterprises, international business,
competitiveness of international enterprises.
Постановка проблеми. Проблематика бізнес-стратегій підприємств не є принципово новою для науки.
Зростаюча актуальність цих проблем зумовлюється
передусім складністю та неоднозначністю процесів
формування економічних відносин підприємств. Аналіз наукових поглядів із питань бізнес-стратегій промислових підприємств свідчить про їх масштабність та
багатоаспектність, і в кожному разі зміст цього поняття
визначається залежно від цілей, відповідно до яких
воно сформоване.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж тривалого періоду вивчення бізнес-стратегій
підприємств привертало до себе увагу значної частини дослідників, тож постає необхідність в узагальненні та виокремленні основних положень результатів їхніх досліджень. Дослідженню бізнес-стратегій
підприємств присвятили свої праці такі науковці, як
В.Д. Базилевич, А.Е. Ершова, А.Н. Кузнєцов, Б. Карлофф, О.М. Кукушкін та А.А. Томпсон. У роботі дослідження особливостей бізнес-стратегії промислових
підприємств здійснено на прикладі компанії BMW, для
цього було використано дані з офіційного сайту BMW
та сайту Auto Vercity.
Формулювання завдання дослідження. Мeтою
роботи є дослідження особливостей бізнес-стратегій
промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Бізнес-стратегія – це сукупність заходів, планів та
управлінських рішень для досягнення підприємством
виграшного становища на ринку, задоволення споживчого попиту та максимізації прибутку. Для розроблення
бізнес-стратегії необхідно розглядати діяльність компанії в рамках п'яти основних елементів: ринку, галузі,
продукту, технології та становища компанії на ринку.
При цьому для визначення стратегії фірма може виходити як зі свого поточного становища, так і з прогнозованого результату.
Бізнес-стратегія поєднує у собі кілька різних стратегій та напрямів діяльності. Вона включає корпоративну стратегію, digital-стратегію, стратегію зростання
продажів і т. д. При цьому всі напрями об'єднані в
єдину систему та розглядаються у контексті взаємодії
один з одним. Наприклад, компанія може комбінувати
стратегію продажу та digital-стратегію, залучаючи клієнтів за допомогою онлайн-каналів [8].
Існує безліч стратегічних способів розвитку компаній на ринку, перевірених досвідом та таких, що вважаються зразковими. Важливо адаптувати вибрану стра-

тегію під свою компанію, а не копіювати чужий досвід.
Так чи інакше, у сьогоднішньому динамічному висококонкурентному середовищі без наявності власної
бізнес-стратегії не може існувати жодне промислове
підприємство.
У ході таких світових процесів, як глобалізація,
урбанізація, зміна клімату і перерозподіл сил на світовій арені, бізнес-стратегії поведінки багатьох країн і,
як наслідок, міжнародних компаній змінюються. Для
того, щоб бути конкурентоспроможними у світовому
економічному просторі, необхідно розробляти нові бізнес-стратегії [8].
У загальній практиці сьогодні використовуються
найрізноманітніші види бізнес-стратегій, які допомагають розширити бізнес і підвищити виручку компаній,
проте варто розглядати інноваційні бізнес-стратегії,
оскільки вони є основоположними в механізмах підвищення конкурентоспроможності сучасних міжнародних компаній [8].
Промислові підприємства використовують механізми інновацій із метою підвищити власну конкурентоспроможність.
Проаналізуємо особливості бізнес-стратегії промислових підприємств на прикладі компанії BMW,
яка знаходиться в секторі автомобілів класу преміум
займає лідируючу позицію у світі і задає тренди та нові
інноваційні стратегії, до яких прислухаються всі світові автомобільні концерни.
Компанія BMW Group – це один із найбільш успішних виробників автомобілів і мотоциклів у Німеччині.
Концерн BMW Group включає у себе кілька дочірніх
компаній відповідно до напряму діяльності. Найбільшою є BMW AG – виробник автомобілів марки BMW.
Компанія володіє трьома великими автомобільними
брендами: BMW, MINI і Rolls-Royce, отже, в автомобільному виробництві від компанії BMW Group усього
задіяно три дочірні компанії. Варто зазначити, що концерн Rolls-Rolls передусім великий виробник обладнання для авіаційної техніки, а також силових установок для судів і промисловості.
Компанія BMW переважно спеціалізується на преміум-сегменті, який поділяється на три підгрупи.
Перша – це порівняно доступні машини, здебільшого
орієнтовані на молодіжні сім'ї з високим достатком або
домогосподарства із середнім доходом, які хочуть мати
дорогий автомобіль. До них відноситься весь модельний
ряд лінійки MINI, а також BMW 1-ї та 3-ї серій. Другий
рівень – це машини для забезпечених сімей, бізнесме-
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нів, які переважно воліють самостійно сидіти за кермом,
і просто ділових людей, які цінують комфорт і вважають
машину показником свого статусу. До них відносяться
всі інші моделі BMW. Третій напрям – це моделі RollsRoyce, так званий люкс-сегмент. Такі машини найчастіше купуються представниками вищого світу, які самостійно не проводять час за кермом і цінують не лише
комфорт, а й розкіш автомобілів [1, с. 26].
Згідно з актуальним індексом Доу-Джонса концерн BMW Group у 2018 р. був одним із «найстабільніших автоконцернів», перевищуючи середній рівень
по галузі практично на третину. Окрім цього, Munich
Rating Agency назвав компанію BMW третьої компанією за рівнем стабільності серед компаній, чиї акції
формують індекс DAX 30 [3].
Концерн створив собі репутацію високоінноваційного підприємства: компанія вже понад 10 років
займається розробленням машин на водні, одна з перших випустила пробну партію повністю електричних
машин, адаптує своє виробництво під екологічні норми
ще до їх уведення і задає інноваційні стандартні для
всієї галузі. Це допомагає компанії залишатися «на
хвилі» тенденцій і слідувати, а часом і випереджати,
мінливі потреби покупців.
Ключові переваги в діяльності BMW Group:
– Вузька спеціалізація компанії дає їй змогу не розпорошуватися на кілька напрямів і успішно розвиватися у своїй ніші. Таким чином, BMW Group не досягає обсягів продажів масового ринку, але залишається
абсолютним лідером свого сегменту.
– Компанія активно розвиває напрям стійкості,
щорічно публікується звіт із результатами розвитку
у цьому напрямі – Sustainability Report. Ефективність
програми можна відзначити на численних рейтингах
по стабільності підприємств [1, с. 27].
– BMW Group – один із найбільших автомобільних
концернів, що інноваційно розвиваються.
Компанія BMW Group вибудовує свою бізнес-стратегію відповідно до своїх розставлених цінностей, усередині компанії BMW її називають «куля цінностей»
(рис. 1).
Для марки BMW ядром цієї кулі є захват (Joy). Усі
автомобілі BMW спрямовані на те, щоб викликати
у їхніх власників емоції. Друге кільце відображає
стратегію, за допомогою якої зараз досягається осно-
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вна мета. На даний момент це інноваційна стратегія
Efficient Dynamics. Зовнішній шар – це три ключові
цінності компанії, яких вони дотримуються у своїй
діяльності і намагаються втілити в своїх автомобілях:
динаміка, естетика, інновації. BMW характеризується
своїм спортивним духом і можливістю швидкої адаптації на дорогах. Бренд дає змогу відчувати спортивність повною мірою і робить власника більш молодим
душею і більш привабливим перед самим собою. Він
зберігає динаміку в людині. Проте естетика бренду дає
змогу збалансувати модерн і класичну елегантність як
у дизайні самого автомобіля, так і у вираженні компанії
на ринку та її взаємодії із суспільством. Що стосується
інноваційної діяльності компанії, то BMW активно
приймає виклики ринку, виступає ініціатором нових
досліджень і напрямів розвитку, встановлює нові стандарти. Бренд широко відомий за безліч креативних
ідей і інноваційний підхід до їх реалізації [1, с. 28].
Окрім того, в останні роки для автоіндустрії величезний вплив на стратегічне планування цілей компанії надає довкілля. Усе більше людей віддає перевагу
гібридним та електричним автомобілям. Також істотний вплив на побудову стратегії в автомобільній сфері
зробило підписання Кіотського протоколу, оскільки
були введені спеціальні екологічні стандарти для автомобілів для низки країн. Ці стандарти мають на увазі
умови ввезення та виробництва автомобілів і викиди
вуглекислого газу в атмосферу.
За останні роки компанія BMW Group мала позитивний приріст у виручці компанії по світу. Показники
обсягів продажу нових автомобілів компанією BMW
Group представлено на рис. 2.
Як показано на рисунку, у 2019 р. обсяги проданих
автомобілів зросли порівняно з 2018 р. і становили
1 983 957 автомобілів. У 2020 р. станом на листопад
обсяги продажів становили лише 666 149 автомобілів.
В умовах впливу пандемії коронавірусу COVID-19
виручка BMW Group знизилася за підсумками І півріччя
2020 р. на 10,3% і становила 43,23 млрд євро; чистий
прибуток концерну за звітний період – 362 млн євро.
Продажі автомобілів BMW у першому півріччі 2020 р.
впали на 21,7%, до 842 153 од. Попит на машини марки
Mini скоротився більше ніж на третину, до 118 862 од.
(-31,1%). Істотно меншим (-17,7%) виявилося падіння
продажів у сегменті мотоциклів і максі-скутерів: бренд
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Джерело: складено автором [7]

Рис. 1. Інноваційна схема цінностей компанії BMW
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Рис. 2. Продажі автомобілів компанії в 2018–2020 рр., тис одиниць

Джерело: складено авторами на основі [3]

BMW Motorrad реалізував 76 707 одиниць такої техніки.
На тлі коронакризи концерн BMW Group скоротив обсяг
інвестицій у дослідження і розробки на 2,2% порівняно
з 2019 р., до 2,73 млрд євро [2].
Компанія в 2018 р. допрацювала і презентувала глобальну стратегію довгострокового розвитку, яка називається NUMBER ONE NEXT («Стратегія номер один»).
У цій бізнес-стратегії цілі компанії були класифіковані за напрямами:
– продукт – розвиток нових технологій з акцентом
на мінливі екологічні стандарти;
– виробничий процес – посилення відповідальності
за використання природних ресурсів;
– організаційний аспект – дотримання базових
принципів компанії [1, с. 28].
У 2019 р. компанія BMW приділяла особливу увагу
своєму технологічному потенціалу і створенню ще
більш тісного зв'язку між людиною, автомобілем і різними сервісами. Акцент у технічному розвитку зроблено на розвиток першовідкривача і стратегічно мислячого провідника інновацій завдяки суббренду BMW,
який уже реалізовано в більше ніж 50 тис автомобілів,
а також у флагманському седані BMW 7-ї серії. Завдяки
революційній розробці у BMW буде персоналізована
мобільність і використання автомобіля. Дана новинка
BMW iNEXT вже дала імпульс розвитку нових видів
автороботизованого управління і єдиної цифрової
мережі в поколінні автомобілів, що викликало інноваційний фурор у світі [1, с. 28].
Провідні електро- і гібридні моделі BMW уже оснащено розробкою BMW iPerformance, що дало змогу
стати технологічним лідером на ринку завдяки процесу електрифікації автомобілів, в яких поєднуються
двигуни внутрішнього згоряння і електропривод за
принципом підключення гібридів.
У найближчі роки будуть представлені абсолютно
нові автомобілі, включаючи Plug-in-модель від MINI.

Окрім того, BMW Group продовжує розвивати напрям
водневих технологій, і поточні тестові автомобілі досягли запасу ходу аж до 700 км. Компанія дотримується
філософії, що в подальшому безліч видів трансмісій
будуть співіснувати нарівні один з одним. Цей прогноз
знайшов повне відображення в сучасних конструкціях
автомобілів концерну, що включають усі класичні та
альтернативні силові агрегати [1, с. 28].
Наступною сходинкою бізнес-стратегії є використання гібридної технології, потенціал якої розкривається передусім в автомобілях із більш високою потужністю і більш високого класу. Концепт
BMW X6 ActiveHybrid і розробки BMW Vision
EfficientDynamics підтверджують переваги гібридних
моделей BMW Group, мають більш ефективну динаміку на відміну від попередніх гібридних автомобілів,
і паралельно із цим збільшення ефективності на 20% у
будь-яких умовах руху порівняно з аналогічними автомобілями, які не мають гібридного приводу.
Керівництво компанії BMW розуміє, що майбутнє
за цифровими технологіями, оскільки вони спрощують
процес водіння для клієнтів. Концерн BMW швидко
розпізнав зростаюче значення інших електронних
сервісів, представивши такі продукти, як DriveNow,
ParkNow і ChargeNow – ключові фактори майбутнього
успіху концерну. Окрім сервісів, що розробляються
самостійно, BMW Group також інвестує у низку перспективних стартапів і постачальників послуг за допомогою фонду BMW i Ventures. Цей підрозділ допомагає
концерну виділяти всесвітні тренди й оперативно реагувати на них. Це дає суттєву перевагу, тому що етап
розроблення в IT-секторі набагато коротший порівняно
з автомобільною промисловістю [1, с. 28].
BMW Group переважно використовує наступальний
вид бізнес-стратегії, оскільки наростаючої конкуренції
це найбільш ефективний спосіб зберегти лідерство на
ринку.
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Висновки. Отже, бізнес-стратегія дає змогу створювати оптимальні умови для довгострокового розвитку
підприємств на ринку. Вона включає визначення місії і
постановку цілей, вибір способів комунікації зі споживачами і розроблення позиціонування компанії на ринку.
Компанія BMW намагається зберегти поточні ринкові

позиції в сегменті преміум-автомобілів, тому вже кілька
десятиліть інновації є основною рушійною силою розвитку компанії BMW Group. У баченні своєї бізнес-стратегії
компанія робить основний акцент на інновації, що дає їй
змогу більш стабільно проходити через економічні кризи
і швидше за конкурентів відновлюватися на ринку.
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ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТА ОБСЯГИ РИНКУ ІТ-ОБЛАДНАННЯ
В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ
Петько С.М. Тренди розвитку та обсяги ринку ІТ-обладнання в Республіці Корея. Досліджено
останні тренди розвитку та обсяги ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у Республіці Корея, його місце у структурі ВВП країни та вплив новітніх технологій Індустрії 4.0 на ІТ-обладнання. Визначено, що індустрія інформаційно-комунікаційних технологій є ядром цифрової економіки, а IT-обладнання,
яке постійно технологічно вдосконалюється центрами НДДКР глобальних корпорацій-виробників завдяки
безперервній конкурентній боротьбі на ринках, створює відповідну цифрову інфраструктуру в країні. Наголошено, що завдяки науково-технічного прогресу, масовому виробництву та зниженню ціни на бездротову
ІТ-продукцію відбулася «широка доступність» для пересічної людини до даного виду обладнання. Визначено, що стратегічні цілі корейського уряду в парадигмі «Корея – Індустрія 4.0» полягають в оновленні,
упровадженні та адаптації усіх інноваційних технологій, які мають забезпечити країні економічне зростання, конкурентне лідерство на глобальних ринках, в освоєнні космосу, створенні цифрового суспільства та
переході до ери гіперконективності майбутнього.
Ключові слова: глобалізація, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація, інновація, цифрова
інфраструктура, Республіка Корея.
Петько С.М. Тренды развития и объёмы рынка ИТ-оборудования в Республике Корея. Изучены
последние тренды развития и объёмы рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Республике Корея, его место в структуре ВВП страны и влияние новейших технологий Индустрии 4.0 на
ИТ-оборудование. Определено, что индустрия ИКТ представляет собой ядро цифровой экономики, а ИТоборудование, которое постоянно усовершенствуется центрами НИОКР глобальных корпораций-производителей благодаря своей непрерывной конкурентной борьбе на рынках, пропорционально создаёт соответствующую цифровую инфраструктуру в стране. Отмечено, что благодаря научно-техническому прогрессу,
массовому производству и снижению цены на беспроводную ИТ-продукцию произошла «широкая доступность» для среднестатистического человека к данному виду оборудования. Определено, что стратегические
цели корейского правительства в парадигме «Корея – Индустрия 4.0» состоят в обновлении, внедрении
и адаптации всех инновационных технологий, которые должны предоставить стране экономический рост,
конкурентное лидерство на глобальных рынках, в освоении космоса, создании цифрового общества и вступлении в эру гиперсвязи будущего.
Ключевые слова: глобализация, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, инновации, цифровая инфраструктура, Республика Корея.
Petko Stanislav. Trends of development and market volumes of IT equipment in Republic of Korea.
The article examines the latest development trends and ICT market volumes in Republic of Korea, its position in the
country’s GDP structure and influence of Industry 4.0 the newest technologies on the IT equipment. Determined,
that the ICT industry is a core of the digital economy and IT equipment, which is constantly technologically renewed
by the R&D centers of the global corporations due to the continuous competition on the global markets, creates an
appropriate digital infrastructure in the country. The author emphasizes, that due to the scientific and technological progress, mass production and low prices for the wireless IT products, occurred the «wide-availability» for the
average human to this type of equipment. The strategic aims of the Korean Government in the Korea-Industry 4.0
paradigm consist in the renovation, integration and adaptation of all innovation technologies, which should provide
to the country’s economic growth competitive leadership on the global markets, space exploration, create a digital
society and enter in the hyperconnectivity era of the future. The latest trend in the ICT industry is characterized by a
sharp increase of the data traffic and mobile device connections with the use of cloud technologies, which has led to
the significant demand for the new communication technologies like 5G Internet. All of this has a significant influ-
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ence for the all telecommunication industry growth in Republic of Korea. The Government of the Republic of Korea
spends huge resources on the creation, integration of the new technologies, renovation of the material-technical
bases and provides financial incentives for the local inventors, which promotes the growth of the high professional
intellectual staff and encourages strong competition inside the ICT industry. The competitive leadership and the
convergence between ICT industry and traditional sectors of the Korean economy will allow this country to build a
digital environment with appropriate digital infrastructure of the future and provide a long-term economic growth.
Key words: globalization, information and communications technology, digitalization, innovations, digital
infrastructure, the Republic of Korea.
Постановка проблеми. Останнім часом поряд із
цифровими трансформаціями та становленням Індустрії 4.0, велику роль стали відігравати інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) та ІТ-обладнання у
побудові моделі цифрової економіки окремої країни та
розбудові цифрової інфраструктури для окремих секторів економіки.
Починаючи з 1990-х років межа між телекомунікаційним апаратним обладнанням та ІТ-обладнанням
зникла як результат зростання впливу глобальної
мережі Інтернет та його безпрецедентної ролі у передачі даних. Індустрія ІКТ є ядром цифрової економіки, а ІТ-обладнання, що постійно технологічно
вдосконалюється центрами НДДКР глобальних корпорацій-виробників завдяки безперервній конкурентній
боротьбі на ринках, і створює відповідну цифрову інфраструктуру країни.
Цифрова економіка та ІКТ, будучи взаємопов’язаними
елементами, займають усе більше місце за кількістю
операцій у житті пересічної людини, в освіті, медицині,
ланцюгах поставок, транзакціях, сервісах, виробництві,
що має на меті зменшити виробничі витрати, збільшити
продуктивність праці, створити додану вартість та суспільне благо для всього людства.
Завдяки науково-технічного прогресу (НТП), масовому виробництву та зниженню ціни на бездротову
ІТ-продукцію відбулася так звана «широка доступність»
для пересічної людини до даного виду обладнання.
Нині краще запізнитися та повернутися додому за своїм
смартфоном, аніж забути його і провести цілий день
без засобу зв’язку на роботі. Нині звичайний мобільний
телефон є не лише засобом зв’язку, а й найнеобхіднішим компонентом для людини у процесі робочого дня
або відпочинку. У смартфоні знаходяться усі необхідні
мобільні додатки для комунікації (Viber, Instagram,
Facebook, What’s Up, Telegram) чи онлайн-сервіси (Uber,
Bolt, Uklon), мобільні платіжні системи та веббанкінг («Приват24», «Ощад-24/7»), вебпортали електронних послуг для документів пересічного громадянина
(мобільний додаток «ДІЯ»), сканування QR кодів та ін.
Під впливом ІКТ на сектори економіки та суспільство відбувається зростання самого ринку
ІТ-обладнання у його кількісному та вартісному вимірах. З’являються нові тренди розвитку, які несуть за
собою видозміни на макро- та мікрорівні розвитку економіки й усього суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження імперативів НТП та трендів розвитку індустрії інформаційно-комунікаційних технологій
як основного компоненту цифрової економіки відображено в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, серед
яких: Л. Антонюк, О. Білорус, В. Білошапка, М. Ваде,
Г. Греф, О. Денісова, П. Друкер, Р. Дʼяконс, Д. Ільниць-

кий, Д. Калаган, Дж. Кейнс, П. Кім, П. Кругман, Р. Кіндеріс, Д. Леонов, Б. Лі, Л. Лігоненко, Д. Лук’яненко,
З. Луцишин, Ж. Манцоні, О. Мозговий, Т. Орєхова,
М. Осборн, Дж. Пак, Є. Панченко, С. Петько, А. Поручник, Л. Руденко-Сударєва, Ю. Савнг, Л. Самерс, П. Самуельсон, А. Севастюк, С. Сіденко, Я. Столярчук, Н. Стукало, А. Філіпенко, К. Фрей, Т. Фролова, Т. Циганкова,
В. Чужиков, К. Шваб, О. Швиданенко та ін.
Формулювання завдання дослідження. Основним завданням статті є комплексне дослідження трендів розвитку індустрії ІКТ в Республіці Корея, ринку
виробництва обладнання зв’язку та телекомунікаційних послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження. За
останні 40 років Республіка Корея здійснила неймовірний ривок у розвитку індустрії ІКТ. Маючи стійку
цифрову модель національної економіки, політика
корейського уряду у сприянні НДДКР безпрецедентно
спрямована на інноваційний результат – патентування,
що потім завдяки урядовій фінансовій підтримці
трансформується в готовий інноваційний продукт.
Такі відомі корейські корпорації-чеболі, як Samsung
Group, SK Group, LG Group, маючи конкурентоздатну
ІТ-продукцію на глобальних ринках, чітко підкреслюють технологічну розвиненість Республіки Корея на
даному часовому проміжку, що було висвітлено нами в
низці публікацій [1–3].
До основних чинників трансформації економічної моделі Республіки Корея та розвитку корейського
ринку ІКТ можна віднести: стратегічно виважену економічну та технологічну політику корейського уряду;
вкладення корейськими елітами своїх капіталів у розбудову національної економіки; сприяння корейського
уряду фінансуванню сектору ІКТ; урядову підтримку
в побудові цифрової інфраструктури та відповідності технологічного рівня розвитку країни; сприяння
залученню з-за кордону інтелектуального капіталу з
подальшим патентуванням інноваційних технологій;
створення у 1980−1990-х роках науково-технологічних інкубаторів для місцевих корейських компаній
у секторі ІКТ та промисловості; урядову фінансову
підтримку малого та середнього бізнесу; трансформацію свідомості середньостатистичного корейця щодо
доцільності ІКТ та яке суспільне благо вони несуть для
людства [4–9].
Нагадаємо, засновник та постійний ведучий Всесвітнього економічного форуму в Давосі, німецький учений
К. Шваб у праці «Четверта промислова революція», спираючись на тези професорів Массачусетського технологічного університету Е. Брінйолфсона та Е. Мак Афі,
стверджує, що цифрові технології, засновані на апаратному та програмному забезпеченні, а також мережі не є
новинками, але з кожним роком віддаляючись від Тре-
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тьої промислової революції, становляться все більш удосконаленими, інтегрованими, своєю чергою, при цьому
породжують трансформації у суспільстві та глобальній
економіці. Науковець зазначає, що весь світ перебуває
на межі епідеміологічного вибуху, за якого наслідки
цифрових технологій виявляться у «всій своїй красі» в
автоматизації та створенні «безпрецедентних речей».
Широковживаний термін «Індустрія 4.0» призначений
для позначення докорінного процесу трансформації глобальних ланцюгів створення вартості. Поширюючи технологію «розумних фабрик» (smart factories), Четверта
промислова революція створює світ, де віртуальні та
фізичні системи виробництва гнучко взаємодіють між
собою на глобальному рівні, забезпечуючи повну адаптацію продуктів і створення нових операційних моделей
[10, c. 11−12].
Республіка Корея – це країна з найбільш розбудованою цифровою інфраструктурою, а індустрія ІКТ
займає провідне місце в економічному зростанні. Ті
країни, де ринок ІКТ займає високий відсоток у структурі ВВП, відносяться до беззаперечних глобальних
лідерів, мають експорт із високою доданою вартістю,
високотехнологічний корпоративний сектор, а за глобальними індексами цифрового розвитку, як-от Індекс
глобальної мережевої взаємодії, Індекс цифрової економіки та суспільства та ін., посідають найвищі рейтинги. Індустрія ІКТ безпосередньо впливає на галузевий комплекс Республіки Корея, де відбувається
міжсекторальна конвергенція за такими галузями:
машинобудування, виробництво електроніки, енергетика, фінансово-банківська діяльність (фінтех), сфера
послуг, авіа- та ракетобудування, суднобудування,
логістика, фармацевтика та хімічна промисловість [7].
У 2018 р. розвиток телекомунікаційної індустрії в
Республіці Корея сповільнився через зростання виробництва мобільних телефонів у закордонних філіях
корейських корпорацій. Так, виробництво мобільного
обладнання знизилося на 1,6% (до 37,5 млрд дол. США)
порівняно з аналогічними показниками 2017 р. Зростання експорту та виробництво в Республіці Корея сповільнилися через активність філіалів виробничих компаній у В’єтнамі та Індії. Своєю чергою, закордонна
експансія корейських компаній виробників запчастин

на смартфони зросла завдяки такій конкурентній перевазі, як зниження витрат завдяки виробництву закордонними філіалами на їхніх базах (табл. 1).
Як представлено на табл. 1, бездротові пристрої
зв’язку мають беззаперечне лідерство у виробництві
з кількісним показником у 35,36 млрд дол. США за
2018 р., а виробництво смартфонів сягнуло 18 млрд
дол. США. Звичайно, індустрія мобільних пристроїв у
Республіці Корея зосереджена на виробництві смартфонів, але з розвитком новітніх технологій компанії-виробники прикладають титанічні зусилля задля
технологічної відповідності ринковим трендам щодо
конкурентоздатності їхньої продукції в призмі глобального поширення ери 5G-Інтернету. Стабільна інфраструктура мережі Інтернет необхідна для обробки
зростаючого трафіку під час тотального переходу в
«еру гіперконективності», де урядова підтримка спрямована на забезпечення технологічної конкурентоздатності продукції на глобальному ринку смартфонів.
Очікується, що виробництво обладнання та пристроїв зв’язку в Південній Кореї зростатиме завдяки
закордонній експансії великого бізнесу та SMEsкомпаній, де беззаперечним лідером є компанія
Samsung Electronix. Нині компанія Samsung Electronix
покриває понад 50% виробництва та експорту мобільного обладнання, але представники середнього бізнесу,
такі як Dasan Network, Solid, Ace Technology, також є
конкурентними гравцями на цьому ринку.
Зазначимо, що в 2018 р. корейський ринок послуг
мобільного зв’язку оцінювався у 21,97 млрд дол. США,
що становило приблизно 65% від загальної кількості
прибутку всього ринку телекомунікаційних послуг, а
загальний обсяг ринку телекомунікаційних послуг сягнув приблизно 34 млрд дол. США.
Отже, останній тренд розвитку індустрії характеризувався різким збільшенням трафіку даних і підключень мобільних пристроїв та використанням хмарних
технологій, що призвело до неабиякого попиту на нові
комунікаційні технології, такі як 5G Internet. Усе це
безпрецедентно сприяє загальному зростанню телекомунікаційної галузі в Республіці Корея.
Також показники експорту корейського телекомунікаційного ІТ-обладнання у 2008 р. досягли макси-

Таблиця 1
Загальна характеристика виробництва індустрії засобів зв’язку в Республіці Корея в динаміці,
2015–2018 рр. (млрд дол. США)
Назва обладнання
Загальне виробництво обладнання зв’язку
Дротові пристрої зв’язку
Стаціонарні телефони
Обмінні апарати
Мережеве обладнання
Запчастини на дротові пристрої зв’язку
Бездротові пристрої зв’язку
Бездротові термінали зв’язку
Мобільні телефони
Смартфони
Запчастини на мобільні пристрої
Бездротові системи зв’язку
Запчастини на бездротові системи зв’язку

Джерело: побудовано за даними [11]

2015
51.1
2.33
0.12
0.08
0.15
0.59
48.77
44.19
42.74
28.79
13.94
2.18
1.33

2016
44.96
2.21
0.13
0.06
0.17
0.62
42.75
37.95
36.45
23.58
12.86
1.66
1.69
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2017
38.11
2.18
0.16
0.08
0.17
0.63
35.94
31.11
29.71
18.19
11.52
1.67
1.77

2018
37.52
2.15
0.12
0.08
0.16
0.64
35.36
30.55
29.15
17.97
11.18
1.68
1.73

У % від 100
100
5,7
0,3
0,2
0,4
1,7
94,3
81,4
77,7
47,9
29,8
5,5
4,6

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
Ринок телекомунікаційних послуг у Республіці Корея в динаміці,
2015–2018 рр. (млрд дол. США)
Назва послуги
Послуги зв’язку
Дротові послуги зв’язку
Бездротові послуги зв’язку
Мобільні послуги зв’язку
Телепродажі та посередницькі послуги

2015
34.06
9.69
22.40
21.85
1.97

Джерело: побудовано за даними [11]

2016
34.55
9.65
22.88
22.37
2.01

мального значення і становили 35,9 млрд дол. США,
що стало рекордним показником за останні 10 років
(рис. 1). Починаючи з 2015 р. експорт телекомунікаційної ІТ-продукції почав падати та сягнув 17,1 млрд дол.
США у 2018 р. Така тенденція пояснюється, перш за
все, відкриттям провідними корейськими компаніями –
виробниками телекомунікаційного ІТ-обладнання своїх
філій у Малайзії, Індії, Індонезії та В’єтнамі.
У 2017 р. імпорт телекомунікаційного ІТ-обладнання
досягнув максимального значення – 15,3 млрд дол.
США. Якщо брати баланс співвідношення експорту/
імпорту телекомунікаційного ІТ-обладнання, то можна
сказати, що для Республіки Корея він є позитивним
з 1999 р. до 2018 р. У 2018 р. баланс співвідношення
експорту/імпорту телекомунікаційного ІТ-обладнання
становив +3,5 млрд дол. США.
Наведені показники в табл. 4, засвідчили, що згідно
з товарною класифікацією, найбільш експортованими
товарами з Республіки Корея у 2018 р. були бездротові
пристрої зв’язку, які налічували 16,191 млрд дол. США у
грошовому еквіваленті. До цієї класифікації відносяться
бездротові термінали зв’язку, мобільні телефони, смартфони, запчастини та бездротові системи зв’язку. Своєю
чергою, як бачимо в табл. 5, за товарною класифікацією
найбільш імпортованими товарами до Південної Кореї
у 2018 р. були бездротові пристрої зв’язку, що налічувало
11,853 млрд дол. США у грошовому еквіваленті. Якщо
порівнювати товарну класифікацію експорту/імпорту
телекомунікаційного ІТ-обладнання (табл. 4 та 5),
40
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2018
33.87
9.42
22.44
21.97
2.01

можна побачити схожий тренд, що спонукає дійти
висновку, що найбільшого значення у торгівлі посідають бездротові пристрої зв’язку.
Далі, починаючи з 2013 р. ВВП Республіки Корея
мав щорічний тренд до зростання і в 2018 р. становив
1,643 трлн дол. США. Порівняно з 2013 р. ВВП країни
зріс на 223 млрд дол. США із середньорічним темпом
зростання приблизно 3% (табл. 6). Індустрія ІКТ посідає провідне місце у структурі південнокорейського
ВВП. Так, у 2013 р. вона займала 9,1% від загального
південнокорейського ВВП, а максимального значення
в динаміці за останні шість років цей показник досяг
у 2018 р., що становило 10,3% (169 млрд дол. США) у
грошовому еквіваленті.
Уряд Республіки Корея витрачає величезні ресурси на
створення, дослідження, впровадження новітніх технологій, оновлення матеріально-технічних баз та здійснює
фінансове стимулювання місцевих винахідників, що спонукає до кадрової конкуренції в індустрії ІКТ. Стратегічні
цілі корейського уряду в парадигмі «Корея – Індустрія
4.0» полягають в оновленні, впровадженні та адаптації усіх інноваційних технологій Четвертої промислової
революції, які мають забезпечити країні економічне зростання, конкурентне лідерство на глобальних ринках, в
освоєнні космосу, створити цифрове суспільство та гідно
вступити в еру гіперконективності майбутнього [12; 13].
Під впливом індустрії ІКТ корейський уряд проводить відповідну політику поширення новітніх технологій та виокремлює три завдання щодо інноваційного
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Рис. 1. Експорт та імпорт південнокорейської індустрії
телекомунікаційного обладнання (млрд дол. США)

Джерело: побудовано за даними [11]
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Таблиця 4
Засоби зв’язку за товарною класифікацією в розрізі експорту з Республіки Корея (млрд дол. США)
Назва обладнання
Загальний експорт обладнання зв’язку
Дротові пристрої зв’язку
Стаціонарні телефони
Обмінні апарати
Мережеве обладнання
Запчастини на дротові пристрої зв’язку
Бездротові пристрої зв’язку
Бездротові термінали зв’язку
Мобільні телефони
Смартфони
Запчастини на мобільні пристрої
Бездротові системи зв’язку
Запчастини на бездротові системи зв’язку

Джерело: побудовано за даними [11]

2015
32.790
668
59
4
42
297
32.122
30.258
30.032
10.378
19.653
1.248
95

2016
29.499
733
65
2
22
343
28.765
26.904
26.726
8.157
18.569
1.323
87

2017
22.265
815
72
5
30
427
21.450
19.217
19.036
6.972
12.064
1.808
148

2018
17.150
959
57
5
24
568
16.191
14.819
14.596
6.121
8.475
994
121

У % від 100
100,0
5,6
0,3
0,01
0,1
3,3
94,4
86,4
85,1
35,7
49,4
5,8
0,7

Таблиця 5
Засоби зв’язку за товарною класифікацією в розрізі імпорту до Республіки Корея (млрд дол. США)
Назва обладнання
Загальний імпорт обладнання зв’язку
Дротові пристрої зв’язку
Стаціонарні телефони
Обмінні апарати
Мережеве обладнання
Запчастини на дротові пристрої зв’язку
Бездротові пристрої зв’язку
Бездротові термінали зв’язку
Мобільні телефони
Смартфони
Запчастини на мобільні пристрої
Бездротові системи зв’язку
Запчастини на бездротові системи зв’язку

Джерело: побудовано за даними [11]

2015
13.689
1.687
120
17
106
672
12.002
10.379
10.303
3.068
7.235
850
394

2016
14.479
1.686
103
19
79
672
12.792
11.081
10.967
2.885
8.082
788
390

2017
15.280
1.731
104
17
73
660
13.549
11.999
11.886
4.794
7.092
903
247

2018
13.636
1.783
102
20
52
668
11.853
10.105
10.041
4.319
5.721
1.015
264

Таблиця 6

Індустрія ІКТ у загальному ВВП Республіки Корея
Показник
Трлн дол. США
Загальне ВВП
Зростання, у %
Млрд дол. США
Індустрія ІКТ У % від загального ВВП
Зростання, у %

Джерело: побудовано за даними [11]

2013
1.420
3,2
132
9,3
5,7

2014
1.466
3,2
137
9,4
4,0

розвитку країни: створення гіперконективної «розумної» інфраструктури, інноваційної національної системи НДДКР, підвищення рівня життя та безпеки у
цифровому суспільстві (рис. 2).
Отже, до першого завдання можна віднести сприяння становленню економіки знань та міжсекторальної
конвергенції для подальшого створення інноваційних
галузей або послуг, які зможуть забезпечити країні економічне зростання та конкурентне лідерство на ринках
із подальшим просуванням Інтернету 5G у межах екосистеми Республіки Корея.
Друге завдання полягає в усуненні бар’єрів між господарюючими суб’єктами та урядовими НДДКР, вклю-

2015
1.507
2,8
139
9,2
1,6

2016
1.551
2,9
151
9,7
8,1

У % від 100
100,0
13,1
0,7
0,1
0,4
4,9
86,9
74,1
73,6
31,7
42,0
7,4
1,9

2017
1.600
3,2
156
9,7
3,5

2018
1.643
2,7
169
10,3
8,3

чаючи дослідження та розробки, які безпосередньо проводяться відповідальними вченими-дослідниками, що
має на меті практичне впровадження та координацію
національних НДДКР-проєктів у масштабах країни. Ця
політика проводиться за підтримки уряду Республіки
Корея в науково-дослідних лабораторіях на науководослідних базах провідних корейських університетів.
Третє завдання передбачає створення безпечного
ІКТ- та НДДКР-середовища для корейського суспільства: запобігання кібератакам на основні сервери, підвищення кібербезпеки, створення робочих місць (під
впливом автоматизованих систем виробництва багато
людей втратили і втрачають роботу), сприяння поши-

29

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

Побудова гіперконективної Smart-інфраструктури

Гіперконективна мережа
(5G, Інтернет речей)

Людина

● Сприяння розвитку
технологій майбутнього
○ Економіка знань
○ Біотехнології та ІКТ
○ Нанотехнології, безпілотні
літальні апарати, автомобіль
майбутнього
○ Реагування на зміни клімату
та екологічні проблеми
○ Освоєння космосу, ядерна
енергетика

Smart-технології
Штучний інтелект

Великі дані

Блокчейнтехнологія

Цифрове суспільство

● Створення нової
промислової екосистеми
○ Програмне забезпечення
та хмарні технології
○ Конвергенція ІКТ з усіма
галузями промисловості
○ Цифровий контент та
медіа
○ 3D-друк та пристрої
○ Регулювання

● Адаптація суспільства
до технологій майбутнього
○ Запобігання кібератакам
на сервери;
○ Кібербезпека
○ Створення робочих
місць
○ Цифрова культура
○ Інновації у сфері послуг
та онлайн-сервісах

Національна інноваційна система НДДКР

Посилення позицій та
сприяння розвитку НДДКР

Фінансове стимулювання
винахідників, науковців

Залучення інтелектуальнокадрового ресурсу ззовні

Посилення основ
регіональної кооперації
у сфері НДДКР

Поширення результатів
досліджень у міжгалузевому
комплексі економіки

Посилення конкуренції між
дослідними установами
та університетами

Рис. 2. Урядовий проєкт стратегічного розвитку Республіки Корея
в умовах впливу новітніх технологій Індустрії 4.0

Джерело: побудовано на основі даних [5; 11]

ренню цифрової культури серед суспільства, інновації
у сфері послуг та онлайн-сервісах.
Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо,
що зараз немає чіткого розмежування між тлумаченням
понять «носії даних», «засоби мобільного зв’язку»,
«апаратне обладнання» через те, що все це підпадає під
розуміння єдиного терміна «ІТ-обладнання». Розмежування зникло в результаті зростання впливу інформаційно-комунікаційних технологій, глобальної мережі
Інтернет (4G та 5G), тому що останнє відіграє безпрецедентну роль у передачі даних. Такі носії даних,
як гаджети, планшети, ноутбуки і навіть звичайні
комп’ютери із системними блоками, завдяки ІКТ уже
можна віднести до засобів мобільної Інтернет-кому-

нікації, а традиційні засоби мобільного зв’язку, такі
як мобільні смартфони, завдяки своїй багатофункціональності стають носіями даних. Це пояснюється зміною традиційних понять щодо носіїв даних та засобів
мобільного зв’язку, тому що завдяки встановленим
додаткам, як-от Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram
на ноутбук, маючи доступ до глобальної мережі Інтернет, ноутбук або звичайний комп’ютер-системник із
підключеною відеокамерою перетворюється з носія
даних на засіб комунікації.
Наприкінці зазначимо: маючи 10,3% від загального
ВВП, що в грошовому еквіваленті дорівнює 169 млрд
дол. США, індустрія ІКТ посідає чільне місце в структурі доданої вартості Республіки Корея.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ
ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Солодковська Г.В., Танабаш А.А. Пріоритети розвитку світового ринку пакувального обладнання.
У статті проведено дослідження стану та тенденцій розвитку світового ринку пакувального обладнання. Розглянуто як загальносвітові тенденції, так і особливості регіонального розвитку даного товарного ринку. Визначено, що основними тенденціями, які чинять значний вплив на світовий ринок пакувального обладнання
в поточному періоді та з великою вірогідністю домінуватимуть і в найближчому майбутньому, є зниження
матеріаломісткості упаковки, забезпечення її відповідності сучасній логістиці, зростання Інтернет-торгівлі.
Підвищується роль таких чинників, як бар'єрні властивості упаковки, її безпека і зручність використання кінцевими споживачами. Усе більшою мірою використовується персоніфікація пакувального рішення,
збільшується частка виробництва і застосування активної упаковки, виробів із доповненою реальністю.
Ключові слова: пакувальне обладнання, упаковка, машини та обладнання, екологічні вимоги, продукти
харчування, фармацевтична галузь.
Солодковская А.В., Танабаш А.А. Приоритеты развития мирового рынка упаковочного оборудования.
В статье проведено исследование состояния и тенденций развития мирового рынка упаковочного оборудования. Рассмотрены как общемировые тенденции, так и особенности регионального развития данного
товарного рынка. Определено, что основными тенденциями, которые оказывают значительное влияние на
мировой рынок упаковочного оборудования в текущем периоде и с большой вероятностью будут доминировать и в ближайшем будущем, являются снижение материалоемкости упаковки, обеспечение ее соответствия современной логистике, рост Интернет-торговли. Повышается роль таких факторов, как барьерные
свойства упаковки, ее безопасность и удобство использования конечными потребителями. Все в большей
степени используется персонификация упаковочного решения, увеличивается доля производства и применения активной упаковки изделий с дополненной реальностью.
Ключевые слова: упаковочное оборудование, упаковка, машины и оборудование, экологические требования, продукты питания, фармацевтическая отрасль.
Solodkovska Ganna, Tanabash Andriі. Development priorities of the global packaging equipment market.
Globalization has greatly influenced the homogenization of consumer tastes, on the one hand, identifying the need
to take into account global development goals in each area of economic activity, and on the other hand, has demanded an individual approach in many industries. These factors have significantly impacted the global market for
perishable equipment. Not so many works in the economic sphere have been devoted to the development of packing
equipment as a separate sector of mechanical engineering, which has made this research relevant. In the article the
author conducted a study of the state and trends of the world market of packaging equipment. Both global trends
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and features of regional development of this product market are considered. It is determined that the main trends that
have a significant impact on the global packaging equipment market in the current period and are likely to dominate
in the near future are the reduction of material consumption of packaging, ensuring its compliance with modern
logistics, growth of e-commerce. The role of such factors as the barrier properties of packaging, its safety and ease
of use by end users is increasing. Increasingly used personalization of the packaging solution, increasing the share
of production and use of active packaging, augmented reality products. It is determined that one of the main trends
observed in the market of packaging machines is the world export of packaging equipment from five major countries: Germany, Italy, the United States, China and Japan dominate the global packaging and export market. All these
countries receive a significant amount of income from the sale of packaging equipment around the world. Germany
and Italy are known for supplying the modern market with high-tech packaging equipment. However, China has
secured a strong market position due to its exports of low-cost packaging equipment with comparable production.
Most countries in the world do not have a strong production base for the production of packaging machines. Based
on the study, we can say that the need for packaging equipment will grow every year. In the course of the study, we
decided to confirm one of the postulates given in the previous sections, that the growing population in the world has
a positive impact on the packaging equipment market.
Key words: packaging equipment, packaging, machinery and equipment, environmental requirements, food,
pharmaceutical industry.
Постановка проблеми. Стрімке зростання світового сектору роздрібної торгівлі в останні роки призвело до збільшення попиту на пакувальні матеріали
та обладнання, які сприятимуть тенденціям на ринку
готової роздрібної торгівлі в найближчі роки. Упаковка
має значну економічну цінність і впливає на валовий внутрішній продукт країн, оскільки він пропонує
можливості для розвитку міжнародної торгівлі. Пакувальне обладнання застосовується в більшості кінцевих процесів промислового виробництва – від харчової
промисловості до фармацевтичної галузі. Це дає змогу
ідентифікувати необхідність існування галузі пакувального обладнання в кожній країні, оскільки вона є
невід’ємною ланкою як виробничого, так і збутового
процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
внесок у науковий розвиток даної тематики було зроблено такими закордонними та вітчизняними спеціалістами, як О.М. Гавва [2], В.Б. Захаревич, О.О. Кохан
[9], В.Н. Кривошей [8], Б. Сомер [2], А. Маттерн [10].
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є ідентифікація основних тенденцій розвитку
світового ринку пакувального обладнання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пакувальне обладнання являє собою комплекс механізмів
та машин, призначених для первинної або групової
упаковки різноманітної продукції. Однією з довгострокових тенденцій розвитку сектору машинобудування є
спеціалізація підприємств у певних ринкових сегментах та їх орієнтація на замовників зі специфічними
потребами. Навіть у стабільній економіці виробники
машин та обладнання стикаються з низкою перешкод.
Ці виклики включають: зростаючий світовий ринок
машин та обладнання, необхідність забезпечити фінансування клієнтів для покупок, залежність від здорової та міцної економіки, залежність від стану суміжних галузей промисловості, міцний ринок уживаного
обладнання, який може зменшити продаж нового
обладнання.
Світова пакувальна індустрія високо фрагментована,
у ній діють близько 100 тис компаній із 5 млн працівників. 100 найбільших компаній дають не більше 45%
обігу галузі, на 20 провідних компаній припадає 25%.
Динаміка розвитку світового ринку пакувального
обладнання демонструє постійний розвиток та зростання (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка доходів на світовому ринку пакувального обладнання, млрд дол. США

Джерело: побудовано авторами на основі [1]
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Рис. 2. Структура ринку пакувального обладнання за часткою ринку кінцевого споживача

Джерело: побудовано авторами на основі [1]

На ринок продуктів харчування та напоїв припадає
більше половини ринку упаковки. У країнах, що розвиваються, зростаючий попит на ринку продуктів харчування та напоїв сприяв стимулюванню загального
зростання в галузі пакувальних машин (рис. 2).
Застосування пакувального обладнання включає
упаковку фармацевтичних препаратів, медичних препаратів, продуктів харчування та напоїв, хлібобулочних виробів, іграшок та канцелярських товарів, косметики, товарів для домашніх тварин, хімікатів та ін.
Упаковка стала важливою функцією маркетингового
товарного комплексу. Пакувальний матеріал оточує,
поліпшує та захищає товар. На харчову промисловість
припадає понад 50% світової індустрії споживчої тари
та разом із сектором напоїв зросте до 69%.
Найдинамічніший сегмент – кінцевий користувач
ринку пакувального обладнання – це косметична промисловість, який, згідно з прогнозами, буде рости із
середньорічним темпом зростання 7,9%, і до 2023 р.
обсяг даного ринку досягне 3,27 млрд дол. Із 2017 р.
найбільша частка у світовому обсязі ринку пакувального обладнання припала на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Очікується, що він продовжить домінувати протягом прогнозного періоду через наявність
цілої низки виробників харчових продуктів, напоїв і
товарів особистої гігієни в регіоні. Передбачається, що
в найближчому майбутньому регіон продовжить розвиватися найвищими темпами завдяки високим темпам
економічного зростання і великому попиту на ринках
Китаю та Індії, що формуються. Північна Америка та
Європа – сформовані ринки для пакувального обладнання, оскільки це економічно розвинені регіони, де
присутня велика кількість учасників ринку [4].
Однією з основних тенденцій, що спостерігається
на ринку пакувальних машин, є світовий експорт пакувальної техніки з п'яти основних країн. Німеччина,
Італія, США, Китай та Японія домінують на світовому
ринку пакувальних машин щодо експорту та виробництва. Усі ці країни отримують значну кількість доходу

за рахунок продажу пакувальної техніки в усьому
світі. Німеччина та Італія відомі тим, що постачають
на сучасний ринок високотехнологічну пакувальну
техніку. Однак Китай забезпечив міцне становище
на ринку, що пояснюється його експортом недорогих
машин із порівнянним обсягом виробництва. Більшість країн світу не має потужної виробничої бази для
виробництва пакувальних машин.
Загальні тенденції розвитку галузі пакувального
обладнання за секторами відображено в табл. 1.
У період 2021–2025 рр. світовий ринок пакувального обладнання збереже позитивну динаміку зростання. У минулому році місткість ринку в грошовому вираженні становила 43,5 млрд дол. Очікується,
що до 2025 р. ринок буде рости із середньорічними
темпами 5,2%. Низка чинників матиме позитивний
вплив на ринок, зумовлюючи збільшення попиту з
боку сегментів комерційного споживання пакувального обладнання. Серед таких сегментів основними є:
ринок харчових продуктів і напоїв, ринок фармацевтичних препаратів, ринок хімічних засобів і косметичних виробів. У найближчі п'ять років ринок пакувального обладнання зіткнеться з викликами, які як
відповідь зажадають інновацій із боку компаній промислового машинобудування. Серед основних викликів – вимоги виробничої ефективності, екологічної та
харчової безпеки [3].
Для забезпечення запитів ринку щодо пакування
продукції та з урахуванням тенденцій розвитку економіки країн світу (економічна та політична, соціальна
кризи, асиметричне збільшення населення у різних
країнах світу, глобалізація виробництв, дефіцит природних ресурсів, проблеми екології) пакувальне обладнання має виконувати з достатньою високою точністю
задану функцію, забезпечувати продуктивність та
гнучкість до налаштування, реалізовувати енерго- і
ресурсоощадні технології під час його виготовлення,
експлуатації й обслуговування, а також має бути гігієнічно й технічно безпечним.
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Характеристика розвитку галузі пакувального обладнання за основними його видами
Частка ринку
пакувального
обладнання

Прогнозоване
зростання

Машини для ліній розливу

9%

1,3%

Техніка для упаковки
в картон

5%

0,8%

Машини для закриття

4%

0,7%

Машини для наповнення
та дозування

13%

0,9%

Машини для формування,
заповнення та опломбування

7%

3,5%

Машини для маркування /
декорування / кодування

14%

3,1%

Палетообробні машини

4%

1,%

Машини для пакування
та упакування

4%

1,4%

Вид обладнання

Особливості
Тенденція зменшення разової порції в галузі
напоїв. Зростання галузі напоїв є стабільним,
що сприяло зростанню цієї групи
На попит впливають кінцеві користувачі,
які все більше вимагають універсальності машин,
здатних керувати різними типами матеріалів
Значні зміни в технології спрямовані
на зменшення споживання енергії
Попит на повністю автоматизовані машини,
перехід від стандартних двигунів
до сервоприводів, використання сенсорних
екранів HMI і перехід від пневматичних
до електромеханічних приводів
Здатні проводити кілька операцій у межах однієї
машини
Одна з найбільш швидкозростаючих груп,
головним чином завдяки законодавству, що вимагає
посилення маркування та кодування продукції
Зростає попит на палетизацію змішаних вантажів,
де піддон може містити різні вироби різного
розміру для одного замовника
Одна з найменш технічно складних категорій,
що має більшу частку напівавтоматів

Джерело: складено авторами на основі [3]

Деякі з важливих чинників, що впливають на світовий ринок пакувального обладнання, включають
розвиток інноваційних та енергоефективних пакувальних машин, збільшення використання автоматизації в
пакувальній промисловості, зростання світового споживання споживчих товарів, збільшення використання
вакуумних пакувальних машин, економічну невизначеність Єврозони та суворі урядові постанови. Зі
збільшенням потреби в автоматизації в різних галузях
промисловості використання пакувальних машин значно зросло. Організації впроваджують автоматизовані
машини для палетування, обгортки та машини для картування, автоматизації процесу упаковки для доставки
високоякісної продукції, підвищення їхніх виробничих можливостей, кращого обслуговування клієнтів та
ефективного управління їхніми процесами. Цей чинник спонукає організації застосовувати такі види пакувальних машин.
Значні зміни ринкового середовища стали ефективним драйвером розвитку світового ринку контрактної упаковки. Очікується, що сумарний обсяг ринку за
наступні шість років зросте з 52 млрд до 119 млрд дол.,
що відповідає 18% середньорічного темпу зростання
[1]. Найбільший внесок у зростання ринку робить фармацевтична галузь, у тому числі за рахунок прогнозованого зростання споживання лікарських препаратів.
Географічно найбільший внесок – за ринком Північної
Америки. Це пов'язано в тому числі з тим, що контрактна
упаковка значно ширше застосовується в бізнес-практиці
США порівняно з країнами Європи та з Китаєм.
Отже, можемо сказати, що потреби у пакувальній
техніці щороку зростатимуть. У ході дослідження ми
вирішили підтвердити один із постулатів, що зроста-

Таблиця 1

юча кількість населення у світі позитивно впливає на
ринок пакувального обладнання (рис. 3).
Як бачимо з графіку, наше припущення є вірним:
експорт обладнання зростає разом зі збільшенням
кількості населення. При цьому можемо відзначити,
що зв'язок між цими двома показниками є прямим та
досить міцним.
Що стосується прогнозів розвитку ринку пакувального обладнання за типами продукції, що пропонується на ринку, то тут найшвидше зростання пророкують машинам для формування та опломбування.
У наступні роки споживачі очікуватимуть на наочні
зміни в навколишньому середовищі. Споживачі будуть
винагороджувати компанії, які відповідально вживають заходів із питань сталого розвитку та запроваджують етичну ділову практику. Компанії, які виграють
протягом наступних 10 років, будуть тими, хто підживлює цю нову еру свідомого споживання. Завтра споживачі будуть активно шукати екологічно відповідальну
упаковку та агресивно винагороджувати бренди, що
допоможе їм зрозуміти, що насправді краще, а не те,
що «менш погано». Успішні бренди, виробники упаковок та роздрібні торговці будуть тими, хто розробляє,
комерціалізує та використовує екологічно відповідальну упаковку, засновану на науці та фактах, а не на
фантастиці та страху соціальних медіа.
Висновки. Пакувальна індустрія є одним із найважливіших стовпів економіки. Останнім часом ця
сфера зазнає радикальних змін: відбувається трансформація пакувального виробництва; цифрові технології змінюють наявні парадигми й відкривають нові
перспективи у політиці пакувальної індустрії; зростає
гнучкість до переналаштування, що в майбутньому
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Рис. 3. Залежність світового експорту обладнання від кількості населення у світі

Джерело: розроблено авторами на основі [2]

скоротить витрати виробництва, сприятиме зниженню
собівартості продукції та відкриє новітні можливості
для залучення інвестицій та запровадження інновацій.
Отже, до домінантних тенденцій розвитку світового ринку пакувального обладнання ми можемо віднести: зниження матеріаломісткості упаковки, забезпечення її відповідності сучасній логістиці, зростання
Інтернет-торгівлі. Підвищується роль таких чинників,

як бар'єрні властивості упаковки, її безпека і зручність
використання кінцевими споживачами. Усе більшою
мірою використовується персоніфікація пакувального
рішення, збільшується частка виробництва і застосування активної упаковки, виробів із доповненою реальністю. І, звичайно, усе більш важливими і гострими
стають питання, пов'язані із впливом упаковки та її
відходів на довкілля.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ ШТАТУ ФЛОРИДА (США)
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
Щаслива Г.П. Аналіз економічної ефективності організації діяльності готелів штату Флорида
(США) під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. У статті розглядаються основні тенденції
функціонування та питання економічних аспектів організації діяльності чотирьохзіркових готелів штату
Флорида (США) у зв’язку з кризовою ситуацією, викликаною пандемією COVID-19. Йдеться про стан готельного бізнесу, який зазнав суттєвих збитків через жорстокі карантинні обмеження, спричинені протидією коронавірусній інфекції. Операційна діяльність готельних господарств – це діяльність, яка полягає в
ефективному і раціональному управлінні операціями з виконання основних функцій готелю. Зазначено, що
пандемія суттєво вплинула на організаційну діяльність готелю, його кон’юнктуру та цінову політику (вимушений демпінг). Аби уявити масштаби негативного впливу COVID-19, проаналізовано середньостатистичні
дані доходу від операційної діяльності, середньостатистичні дані завантаженості готелів, середньодобову
вартість кімнат, а також статистичні дані прибутку готелів за три квартали 2020 та 2021 рр. Коронавірусна
криза зумовила зміни в реалізації бізнес-стратегій готельного бізнесу. Перспективними напрямами диверсифікації готельного продукту можуть бути підвищення рівня якості та безпеки послуг, збільшення ролі Інтернету та соціальних мереж у формуванні споживчих переваг, пошук нових форм співпраці, використання
нових технологій ведення бізнесу, розроблення універсальних антикризових стратегій у готельному бізнесі
як у Сполучених Штатах Америки, так і в Україні. Розглянуто питання необхідності розроблення державою
пільгових умов кредитування і регуляторної політики для передачі землі для цільового будівництва туристичних об’єктів.
Ключові слова: готель, операційна діяльність, завантаженість, дохід, прибуток, вартість.
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Щасливая А.П. Анализ экономической эффективности организации деятельности гостиниц штата
Флорида (США) во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Рассматриваются основные
тенденции функционирования и вопросы экономических аспектов организации деятельности четырехзвездочных гостиниц штата Флорида (США) в связи с кризисной ситуацией, которая вызвана пандемией
COVID-19. В статье говорится о состоянии гостиничного бизнеса, который понес существенные убытки
из-за жестких карантинных ограничений, вызванных противодействием коронавирусной инфекции. Операционная деятельность гостиничных учреждений – это деятельность, которая заключается в эффективном и
рациональном управлении операциями с выполнением основных функций гостиницы. Указано, что пандемия существенно повлияла на организационную деятельность гостиницы, ее конъюнктуру и ценовую политику (вынужденный демпинг). Чтобы представить масштабы негативного воздействия COVID-19, проанализированы среднестатистические данные прибыли от операционной деятельности, среднестатистические
данные загруженности, стоимость номеров в сутки, а также статистические данные прибыли гостиницы
за три квартала 2020 и 2021 гг. Коронавирусный кризис обусловил изменения в реализации бизнес-стратегии гостиничной отрасли. Перспективными направлениями диверсификации гостиничного продукта могут
быть повышение уровня качества и безопасности услуг, повышение роли Интернета и социальных сетей в
формировании потребительских предпочтений, поиск новых форм сотрудничества, использование новых
технологий ведения бизнеса. Рассмотрена необходимость разработки универсальных антикризисных стратегий в гостиничном бизнесе как в Соединенных Штатах Америки, так и в Украине. Рассмотрены вопросы необходимости разработки государством льготных условий кредитования и регуляторной политики для
передачи земли для целевого строительства туристических объектов.
Ключевые слова: гостиница, операционная деятельность, загруженность, доход, прибыль, стоимость.
Shchaslyva Ganna. Analysis of the economic efficiency of the organizational activities of hotels in Florida,
USA during the COVID-19 coronavirus disease pandemic. The article examines the main trends in the functioning and economic aspects of the organization of four-star hotels in Florida, USA in connection with the crisis caused
by the COVID-19 pandemic. The article describes the state of the hotel business, which has suffered significant
losses due to severe quarantine restrictions caused by the fight against coronavirus infection. Operational activity of
hotel facilities is an activity which consists in effective and rational management of operations on performance of
the basic functions of hotel. The article states that the pandemic has significantly affected the organizational activities of the hotel, its conditions and pricing policy (forced dumping). To present the scale of the negative impact of
COVID-19, the article analyzes the average operating income data, average hotel occupancy data, average daily
room rates, and hotel profit statistics for the three quarters of 2020 and 2021. The concept of «profit» is revealed –
one of the main economic indicators that reflects the efficiency of the enterprise, its financial condition, success and
opportunities in economic development. The coronavirus crisis has led to changes in the implementation of business
strategies of the hotel business. Promising areas for hotel product diversification may be improving the quality and
safety of services, increasing the role of the Internet and social networks in shaping consumer preferences, finding
new forms of cooperation, using new business technologies, the need to develop universal anti-crisis strategies in
the hotel business in the United States and in Ukraine. Promising areas of hotel product diversification are improving the quality and security of services, increasing the role of the Internet and social networks in shaping consumer
preferences, finding new forms of cooperation, the use of new business technologies. The issues of the need for the
state to develop preferential lending conditions and regulatory policy for the transfer of land for the targeted construction of tourist facilities are considered.
Key words: hotel, operating activity, load, income, profit, cost.
Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу спричинила глибоку кризу в готельному бізнесі через уведення
локдаунів, технічне закриття готелів, зниження до мінімуму ділових зустрічей та переговорів, заборону проведення масових заходів, турнірів, спортивних змагань тощо.
Наслідок усіх цих заходів – різке зниження попиту
на послуги готелів до критичного рівня. Пандемія
стала стрес-тестом і негативно вплинула як на ринок
праці у цілому, так і на операційну діяльність підприємств галузі гостинності зокрема. Готельний бізнес
став однією з тих сфер, де довелося плідно попрацювати над нововведеннями за останній рік у зв’язку з
тим, що пандемія внесла свої корективи.
Важко було новим готелям, оскільки вони не мають
настільки стійкої позиції на ринку, як, наприклад, чотирьохзіркові готелі, які на ринку гостинності функціонують багато років.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові
дослідження у сфері функціонування готелів є досить
різноаспектними та торкаються різних сфер їхньої
діяльності. Зважаючи на кризову економічну ситуацію
у світі, постає необхідність дослідження цього питання
та надання рекомендацій щодо доцільних адаптаційних посткризових шляхів.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є визначення основних тенденцій функціонування чотирьохзіркових готелів штату Флорида (США)
в умовах пандемії COVID-19, аналіз світового досвіду
та перспективи його застосування в Україні з найменшими втратами для готельних підприємств, створення умов для поступового виходу з рівня збитковості
готельних підприємств і запобігання стагнації в галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши операційну діяльність чотирьохзіркових
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Таблиця 1
Середньостатистичні дані доходу від операційної діяльності готелів штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., тис дол. США
2020
2021

січень
20439
2455

лютий
18683
4041

березень
5521
5412

Джерело: сформовано автором на основі [3]

квітень
6527
6965

травень
6300
4833

готелів штату Флорида в умовах пандемії на COVID19, можемо визначити шляхи поступового виходу готелів із поточної глибокої кризи, з якою одночасно стикнулися всі сфери готельного бізнесу, запропонувати
заходи для запобігання стагнації готелів, а також за
можливості використовувати досвід діяльності готелів
за американською моделлю під час пандемії в Україні.
Внутрішній туризм у Сполучених Штатах Америки
високо розвинутий. Звичайною практикою є проведення на базі готелів конференцій із різних напрямів
економіки, з інформаційних технологій, хайтек-конференцій, танцювальних турнірів та турнірів з гольфу та
ін. Американський народ – прагматичний народ, який
цінує час. Вони делегують, а також використовують
перевірені працюючі схеми та рішення для управління.
Американці вибирають для відпочинку та бізнесу вже
перевірений сегмент готельної індустрії, наприклад
Hotel Croydon, Hilton Aventura Miami, Hyatt Regency
Orlando [1].
Пандемія погіршила економічний стан не лише
готелів, а й світової економіки. Перш за все це довгостроковий застій (secular stagnation): поєднання низького зростання продуктивності, низької прибутковості
приватних інвестицій та майже дефляції. Ця проблема
триває вже два роки, оскільки люди після пандемії
бояться ризику та надають перевагу заощадженням
замість інвестицій [2].
Аби уявити масштаби негативного впливу COVID-19,
варто порівняти показники загальної операційної діяльності (Operating Revenue) чотирьохзіркових готелів за три
квартали поточного та минулого років (табл. 1) [3].
Слід нагадати, що операційна діяльність готельних
господарств – це діяльність, яка полягає в ефективному

Червень
748
9626

липень
1341
9522

серпень
1447
9526

вересень
1354
7374

і раціональному управлінні операціями з виконання
основних функцій готелю. Але в сучасних умовах готелями «керує» коронавірусна інфекція.
Аналізуючи дані табл. 1, бачимо, що дохід від операційної діяльності готелів протягом дев’яти місяців
2020 та 2021 рр. нестабільний. Крива доходів від операційної діяльності на рис. 1 наочно демонструє ці
коливання.
Наведені цифри унаочнюють масштаби кризи.
Ситуація для американських компаній не найкраща,
оскільки невизначеність навколо вузьких місць –
попиту та пропозиції – зберігається, а прибутки готелів
знижуються.
Звернемо увагу на показники січня 2020 р., коли
дохід від операційної діяльності становив понад 20 млн
дол. США, у період першого локдауну (березеньтравень 2020 р.) знизився до катастрофічних показників, а показники січня 2021 р. на 87,9% менше від
показників січня 2020 р.
Економічних критеріїв оцінювання ефективного
ведення операційної діяльності готелів досить багато,
і одним із них є Occupancy – наповненість, завантаження, кількість зайнятих кімнат готелю, яка обчислюється шляхом поділу кількості проданих номерів на
кількість доступних номерів за звітний період:
Occupancy =

Rooms Sold
Rooms Available

(1)

Цей показник мав позитивну тенденцію у сегменті
чотирьохзіркових готелів штату Флорида на початку
2020 р., але протягом звітного періоду спостерігалося
статичне значення завантаженості (табл. 2).

25
20
15
2020

10

2021
5
0

Рис. 1. Показники доходу від операційної діяльності готелів штату Флорида (США), млн дол. США

Джерело: сформовано автором на основі [3]
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Середньостатистичні дані завантаженості готелів штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., %
2020
2021

січень
83
18

лютий
88
34

березень
24
38

Джерело: сформовано автором на основі [3]

квітень
0
54

травень
0
40

червень
4
27

липень
10
71

серпень
10
57

січень
224
127

лютий
244
135

березень
226
148

Джерело: сформовано автором на основі [3]

квітень
0
143

травень
0
136

Як видно з табл. 2, масштаби негативного
впливу COVID-19 на завантаженість готелів за
2020 та 2021 рр. катастрофічно низькі. Звернемо
увагу на січень та лютий 2020 р., коли готелі продемонстрували позитивну тенденцію завантаження, яка
становила 83–88%. Перехід штату Флорида в режим
карантину з 18 березня 2020 р. став початком стагнації готелів, і завантаженість упала до 24%, у наступні
два місяці всі готелі змушені були припинити своє
функціонування та законсервувати діяльність. У кінці
першого півріччя станом на червень 2020 р. заповнюваність готелів зросла до 4%. Залежно від типу
готелю динаміка заповнення готелів (Occupancy) була
різною, але динаміка по всіх готелях приблизно однакова: кількість зайнятих кімнат у 2021 р. поступово
зростала (рис. 2).
Як видно з табл. 2 та рис. 2, пожвавлення спостерігається влітку. Так, у липні та серпні 2021 р. готелі
продемонстрували досить непогані показники – 71%
та 57% відповідно.
Варто приділити увагу середньодобовій вартості
кімнат (Average Rate) і проаналізувати вплив пандемії інфекційної хвороби, яку спричиняє вірус SARSCoV-2, на динаміку цін протягом періоду, який досліджується (табл. 3).
Аналізуючи дані табл. 3, а саме перший квартал
2020 р., бачимо, що середньодобова вартість кімнат

червень
124
163

липень
117
158

вересень
9
45

Таблиця 3

Середньодобова вартість кімнат у готелях штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., дол. США
2020
2021

Таблиця 2

серпень
136
163

вересень
120
171

є майже стабільною і становить від 224 до 244 дол.
США, а після першого локдауну вартість кімнат знизилася приблизно вдвічі (демпінг), при цьому у квітні та
травні 2020 р. готелі не приймали гостей.
Крива середньодобової вартості кімнат протягом
трьох кварталів у 2020 та 2021 рр. наочно демонструє
коливання цін у цей період (рис. 3).
Але варто зазначити, що сформувалося позитивне
відхилення середньої вартості одного номера – від
127 дол. США у січні 2021 р. до 171 дол. США у
вересні 2021 р., що на 34% більше від початку року.
Готелі повинні мати грошові ресурси для забезпечення власної діяльності, для покриття експлуатаційних витрат, для розвитку матеріально-технічної бази та
отримувати від такої діяльності дохід, певна частина
якого забезпечить діяльність готелів у наступному
циклі операційної діяльності, а решта доходу буде саме
прибутком готелів (табл. 4).
У даних табл. 4 прослідковується ідентична ситуація щодо всіх показників, що розглядалися раніше:
високі показники у першому кварталі 2020 р., кризовий
стан у квітні-червні 2020 р. та поступове відновлення
ефективності операційної діяльності готелів після першого локдауну COVID-19.
Розглянемо кінцевий фінансовий результат операційної діяльності готелів, з якої у цілому складається
прибуток готелю, наочно (рис. 4) [3].
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Рис. 2. Середньостатистичні дані завантаженості чотирьохзіркових готелів штату Флорида
за три квартали 2020 та 2021 рр., %
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Рис. 3. Середньодобова вартість кімнат у готелях штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., дол. США
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Рис. 4. Прибуток від операційної діяльності готелів штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., дол. США
Рис. 4 наочно ілюструє збитковий стан операційної
діяльності у другому кварталі 2020 р., що вкрай негативно вплинув на ефективність діяльності чотирьохзіркових готелів штату Флорида.
Варто зазначити, що прибуток – один з основних
економічних показників, що відображає ефективність
підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості економічного розвитку.
При цьому одним із найважливіших чинників споживчої атрактивності та конкурентоспроможності
готелів, особливо в кризовий період, виступає якість
отельних послуг, що визначає рівень споживчої прива-

бливості компонентів обслуговування на основі їх відповідності очікуваним стандартам [4].
Висновки. Поточна глибока криза, з якою одночасно стикнувся бізнес у всьому світі, дає змогу переосмислити традиційне сприйняття взаємовідносин
людини і технологій як конкуруючих і віднайти нові
можливості, поєднуючи унікальні компетенції людини
та можливості технологій.
Зазначимо, що існує необхідність розроблення
універсальних антикризових стратегій у готельному
бізнесі як у Сполучених Штатах Америки, так і в
Україні.

Таблиця 4
Середньостатистичні дані прибутку від операційної діяльності готелів штату Флорида (США)
за три квартали 2020 та 2021 рр., тис дол. США
2020
2021

січень
13300
1800

лютий
12800
2400

березень
5500
5400

Джерело: сформовано автором на основі [3]

квітень
-600
4600

травень
-750
2700
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червень
-360
6400

липень
600
6000

Серпень
470
6100

вересень
550
4500
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На державному рівні необхідне розроблення пільгових умов кредитування і регуляторної політики для
передачі землі для цільового будівництва туристичних
об’єктів. А туристична галузь в Україні не отримала
від держави ні цільової підтримки, ні податкових пільг
на відміну від Сполучених Штатів Америки, де американський центробанк – Федеральна резервна система
(ФРС) – виділив додатково 500 млрд дол. на фінансування урядової програми кредитування проблемних
компаній [5, с. 85–86].
Переорієнтування попиту на внутрішній туризм
потребує проведення медіакампанії всередині України
і за кордоном, яка популяризувала б країну як бренд;

лібералізації візового режиму (уведення електронних
віз та віз після прибуття, скасування віз); розвитку
інфраструктури в регіонах, зокрема будівництва доріг
та аеропортів.
Що стосується бізнес-сегменту й готелів у містах,
то в країні, безумовно, не вистачає мережі готелів та
операторів-міжнародників (отримання акредитації та
управління готелями під міжнародними брендами).
Перспективними напрямами диверсифікації готельного продукту є підвищення рівня якості та безпеки
послуг, збільшення ролі Інтернету та соціальних мереж у
формуванні споживчих переваг, пошук нових форм співпраці, використання нових технологій ведення бізнесу.
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GOVERNMENT’S POLICY IN THE HEIGHT OF COVID-19 PANDEMIC
Amalyan Nataly. Government’s policy in the height of COVID-19 pandemic. The paper presents an attempt
to estimate cost effectiveness of the governments’ arrangements for prevention, limitation and overcoming the consequences of the spread of COVID-19 pandemic, as a result of which nearly quarter of a billion people were infected
and almost 5 million died. Epidemic control measures, undertaken by almost all national governments, have ended
in 6,7 percent of world GDP lost in 2020 and global fiscal deficit of 13,9% of the collective GDP for 2020. Hundreds
of billions of SDR, dollars, yens and euro, additionally issued by IMF and national central banks simultaneously
with rate cuts and preferential refinancing caused the growth of broad money supply in 2020 to 145,1 percent of
global GDP. All of this could not but influence economics of all the countries. For the purpose of estimation of the
consequences of such a policy, we endeavored to interpret governments’ activities as operations of a fictitious business entity (COVID Gov Inc) and explore business model of such a company.
Key words: COVID Gov Inc, business model, big pharma, fiscal policy, monetary policy.
Амалян Н.Д. Політика держави у розпал пандемії COVID-19. У статті зроблено спробу оцінити економічну ефективність діяльності уряду щодо запобігання, обмеження поширення та подолання наслідків пандемії
COVID-19. Пандемія коронавірусу COVID-19 вплинула на все людство: понад чверть мільярда інфікованих, майже
5 млн померлих, мільйони страждають від наслідків. Заходи боротьби з епідемією, вжиті майже всіма національними урядами, призвели до втрати 6,7% світового ВВП у 2020 р. та суттєвого недоотримання доходів держав. Додаткові видатки бюджету (субсидії бізнесу, додаткові витрати на охорону здоров’я та підтримку зайнятості), втрата
надходжень до бюджету через скасування деяких податків, відтермінування платежів, податків та соціальних зборів
уже спричинили глобальний фіскальний дефіцит у розмірі 13,9% сукупного ВВП у 2020 р. Сотні мільярдів СПЗ і
трильйони доларів, ієн і євро були додатково емітовані Міжнародним валютним фондом і національними центральними банками. Одночасне зниження ставок та пільгове рефінансування центральними банками спричинили зростання широкої грошової маси зі 125,6% світового ВВП у 2019 р. до 145,1% у 2020 р. Усе це не могло не вплинути на
всі сфери економічної діяльності всіх країн. Із метою оцінки наслідків такої політики ми спробували інтерпретувати
заходи уряду як діяльність фіктивного суб’єкта господарювання (COVID Gov Inc) та дослідити бізнес-модель такої
компанії відповідно до політики, вибраної в кожній конкретній країні. Основними моделями політики держав у
період пандемії коронавірусу на сучасному етапі є: (i) забезпечення соціального дистанціювання та/або карантину
(реалізується в більшості країн); (ii) політика, спрямована на досягнення групового імунітету (реалізувалася у Швеції та Бразилії); (iii) фіксація на розробленні вакцин (реалізується у США). Метою роботи є відстеження особливості
діяльності уряду під час пандемії COVID-19, виокремлення основних результатів впливу такої діяльності на національну економіку та розроблення критеріїв для оцінки ефективності втручання уряду в економіку в період пандемії.
Ключoвi слова: COVID Gov Inc, бізнес-модель, великі фармацевтичні компанії, фіскальна політика, грошово-кредитна політика.
Амалян Н.Д. Политика государства в разгар пандемии COVID-19. В статье представлена попытка оценить экономическую эффективность государственных мер по предотвращению, ограничению распространения
и преодолению последствий пандемии COVID-19, в результате которой уже четверть миллиарда человек были
инфицированы и более 5 млн. умерли. Меры по борьбе с эпидемией, предпринятые почти всеми государствами,
привели к потере 6,7% мирового ВВП в 2020 г. и глобальному бюджетному дефициту в размере 13,9% совокупного ВВП. Сотни миллиардов СПЗ, долларов, иен и евро, дополнительно эмитированных МВФ и центральными
банками одновременно со снижением ставок и льготным рефинансированием, привели к росту широкой денежной массы до 145,1% ВВП в 2020 г. Все это не могло не сказаться на экономике всех стран. Для оценки последствий такой деятельности в статье предлагается интерпретировать действия государств как операции фиктивного
коммерческого предприятия (COVID Gov Inc) с последующей оценкой бизнес-модели такой компании.
Ключевые слова: COVID Gov Inc, бизнес-модель, крупные фармацевтические компании, фискальная
политика, денежно-кредитная политика.
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The ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 is
an event of a global scale. The disease itself and its consequences have been already researched from different
viewpoints: medical, economic, financial, political, cultural, social, environmental and others. Scientists analyze
symptoms, ways of transmission, prevention, treatment of
disease, vaccines and variants of virus; supply and demand
shocks, influence of pandemic on different sectors, unemployment and international trade, national economic recovery programs; social, financial, political and psychological
consequences of the pandemic; vaccine apartheid. On a par
philosophical aspect came under scrutiny in search for an
answer to question: what is better – to favor utmost individualism, reflected in movements against social distancing rules
and the mandatory face masks, or to manage the pandemic
as a military campaign against national security threat [1].
All these and other aspects have been already discussed on
different levels – personal, local, state and global.
One of the less discussed aspects is an estimation of the
efficiency of activities of the national governments during
the pandemic. In order to fill the gaps this paper presents a
try to feature a government as a business operator, that has
its distinctive business model. Thus, the paper is an outline
of how this particular business entity seeks to make money
with its product and customer base; more specifically, we
are going to analyze economic viability of the government
during pandemic, focusing on the following questions:
– What product this business entity is going to sell;
– How it intends to market that product;
– What kind of expenses it will face;
– How it expects to turn a profit.
Literature review. The role of the government at the
market economy is the subject of numerous studies. The
authors pay attention to the detection of the government’s
role, incentives and behavior in a modern market economy,
as well as how government actions shape the economy’s
performance. In academic literature there are no objections to the statements that the government has become an
active and influential participant in modern market economies, increasing in size, expanding its scope in the spheres
of national defense, law and order enforcing and ensuring
the proper functioning of the market: regulating financial
markets, managing the monetary system, maintaining
adequate market competition, protecting consumers, negotiating trade and investment agreements, establishing and
enforcing technical standards for products and regulating
international economic relations [2].
Much less are investigated the theoretical aspects of the
the government interference in healthcare and economic
activities during pandemic. The most discussed topic in
scientific articles is the program of a specific government
for stimulation of specific economies [3; 4; 5; 6; 7].
Focusing on the theoretical aspects of the role of the
government in a time of pandemic, Joseph Stiglitz explains
why pure market forces are inadequate to restore economic
growth. Classifying pandemic as externality, professor
Stiglitz points out the absence of the market for risk and
addresses the problems of socialization of risks and the
moral hazard. In conclusion he accentuates the need for
new methodologies to study government and economics
and importance of such research specifically in the case of
the COVID recovery [8].
The need for new profound research was also stressed
by another Nobel laureates Eric S. Maskin [2] as well as

by Andrew Atkeson. In his paper consultant to the Federal
Reserve Bank of Minneapolis argued for the necessity of
an analysis of the economic consequences of the mitigation steps and of the quantitative tradeoffs between public
health and the economy [9].
The aim of this empirical research is to trace the peculiarities of the government’s activities during COVID-19
pandemic, to list main сonsequential results of such activities and suggest approaches to estimation of the government’s interference efficiency. In order to do this, we are
going to analyze an imaginary business model of a fictitious company ‘COVID Gov Inc’
The first point to address is “Problem and solution”.
The World Health Organization on January, 30,
2020 declared the coronavirus a “Public Health Emergency of
International Concern” – a formal declaration that an ongoing
outbreak or epidemic is a serious risk to multiple countries.
On March 11, 2020 WHO’s Director-General announced that
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Declaration of pandemic has motivated majority of
governments to discharge their main function – establishing and enforcing the “rules of the economic game”.
Key activities and key partners are determined by
each COVID Gov Inc pursuant to the policy, chosen in that
particular country, main types being:
a) commitment to social distancing and/or lockdowns –
in majority of states;
b) policy, aimed at attaining herd immunity (as in Sweden), and
c) fixation on vaccine development (as in the USA).
All COVID Gov Incs – champions of the first type of
policy – had mandated a number of containment measures:
mandatory isolation of patients and infectious agents,
stay-at-home orders, suspension/ban of public events and
gatherings, curfews, cordons sanitaria’s, border closures
or complete lockdowns. By April 2020, about half of the
world's population was under some form of lockdown,
with more than 3,9 billion people in more than 90 countries
or territories having been asked or ordered to stay at home
by their governments [10].
While institution and enforcement of sanitary norms
and social distancing policies was simply an administrative procedure, the need to comply with the requirements
of the sanitary norms has issued a challenge for all national
COVID Gov Incs – in some cases they had to meddle into
business activity of the private companies – due to a dramatic shortage of disposable face masks, diagnostic tests
and personal protective equipment (PPE) across the world
at the very beginning of pandemic. In this context numerous COVID Gov Incs either endeavored to forbid export
of masks, PPE and testing kits or to stimulate import or
in other forms became engaged in trade wars. Taiwanese
COVID Gov Inc, for example, in January 2020 introduced
one-month export ban on surgical masks [5]. According to
the IMF there have been almost 120 new export restrictions in 2020 [11], giving grounds to the statements of the
‘end of globalization’.
Cases of direct interference of COVID Gov Inc in the economy were very uncommon: only few countries (Spain and Italy
among them) nationalized private hospitals and embarked in
supervising the operations of face mask factories [12].
Other forms of business activities of ‘COVID Gov Inc.’
in this sphere were maintenance of smooth operation of
transportation infrastructure and logistics, as well as tar-
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iff reduction (or removal) and expedition of certification
procedures to allow masks produced by new companies or
national test systems to be traded as soon as possible.
The second type of policy was the least burdensome
for those COVID Gov Incs that were operating that policy:
their main concern was effective functioning of hospitals
for patients with coronavirus. Beside routine needs and
requirements of the hospitals each COVID Gov Inc had to
provide care facilities with oxygen and artificial respirating
units and medical staff – with PPE. Both tasks turned up to
be extremely complex in the context of disruption of supply chains, deficit of medical equipment and protectionism
in countries – traditional vendors of such goods.
Fixation on vaccine development devolved into
COVID Gov Incs paying billions of dollars (euro, pounds)
to certain big pharma companies. Estimates of direct public spending on the development and manufacturing of
COVID-19 vaccines vary from $18 billion and $39,5 billion (Frank R. et al, 2021).
Contrary to the masks and PPE production, engagement of national governments did not come into service
out of nowhere: many national governments always have
been investing extensively in every aspect of the basic science, preclinical development, and clinical trials for different vaccines; and in the era of COVID-19 the government’s role became even more central than usual. The US
government, in particular, essentially removed the bulk of
traditional industry risks related to vaccine development,
including:
– risk of scientific failures (spending more than
$900 million supporting non-clinical studies and research
to accelerate movement of vaccines into clinical trials at
companies such as Johnson and Johnson, Sanofi, Merck,
and Moderna);
– risk of failures to demonstrate safety and efficacy
(Johnson and Johnson, Moderna, Sanofi, and AstraZeneca
together received more than $2,7 billion from the US federal government to cover expenses related to human trials);
– manufacturing risks: overall, the government’s
manufacturing expenditures included contracts for more
than $100 million to develop manufacturing capacity plus
nearly $3 billion spent on contract manufacturers; Moderna, for example, has received nearly $1 billion from the
federal BARDA to fund its vaccine development; government funding for Pfizer is estimated to be $1,95 billion. In
total the US has pledged $5 billion to pharma giants for
a COVID-19 vaccine [14]. The government also reduced
manufacturing risk by spending more than a billion dollars
on supplies and equipment.
– market risks related to low demand – by underwriting
capacity investments – through advance purchase commitments. Johnson and Johnson had a $1 billion contract for
100 million doses of their vaccine. Moderna had contracts
totaling $4,95 billion to produce 300 million doses. Pfizer
had advance purchase contracts totaling $5,97 billion for
300 million doses [13].
Discussing relations with key partners one could suppose that COVID Gov Inc is protecting all the population
and providing assistance to the most vulnerable industries.
But analyzing particular programs it is obvious that support was rendered exceedingly selectively. Alongside with
allocation of billions of dollars to several pharma companies, majority of national COVID Gov Incs have left off
financial support of clinicians, hospitals and pharmaceuti-

cal companies dealing with non-Covid patients (affected
by HIV/AIDS, malaria, tuberculosis etc.). As a result, such
patients many a time were deprived of safe and timely
access to their screening and medications, being unable to
timely detect a disease and/or avoid disease progression or
worsening of symptoms due to potential delays or interruptions in treatment.
In France, in particular, during the lockdown the
National Cancer Institute suspended all cancer screenings
in an effort to fight against the pandemic. The effects of
delayed screening or lack of follow-up care will manifest
themselves in 4 or 5 years, being transformed into 2 to 5%
increase in mortality over the next 5 years,, according to
the estimation of Aurélie Bardet, lead researcher of the
Europe’s leading cancer centre [15].
Similar situation could be watched in many sectors
of health care. All over the world the decrease in sales of
medicines for chronic diseases, limited funding for innovation, termination or postponement of the clinical trials for
various diseases and/or drugs, approval delays (for nonCOVID-related products) were registered. Treatment of
many chronic diseases was put on hold. In Ukraine, for
example, during the lockdown only urgent measures of
hospitalization were allowed; scheduled operations could
be performed only if in a result of their rescheduling there
was a significant risk to life [16].
Numerous data attest to the fact that all over the world
key activities of COVID Gov Incs have caused serious
redistribution of the market of medical services, some
‘big farma’ companies becoming ‘more equal’ than others.
The same we can observe in all the countries and in all
the industries, where different legal entities from the same
industry can receive (or not receive) exclusive treatment.
In the United Kingdom, in particular, only 434 test providers were authorized by the government to perform tests for
foreigners coming to the UK from a red list country with
price for their services varying from £10 (covid@testingservices.online) to £399 (THE MAYFAIR GP). For these
foreigners to stay isolated a limited number of hotels were
designated, charging the stable price £2,285 for every adult
[17]. Penalties for breaking quarantine rules (up to £10,000)
did not encourage choice of other dwelling places.
For employees of the industries hit by pandemic, every
national COVID Gov Inc has proposed special relief programs. For a 3-month period, the Danish government covered 75% of the salaries of employees paid on a monthly
basis who would otherwise have been fired, with companies paying the remaining amount. For the same period, the
UK government provided grants covering up to 80% of the
salary of workers if companies kept them on their payroll.
The Irish Government introduced a Pandemic Unemployment Payment of €350 per week, available to workers/selfemployed who had lost their job / income as a result of the
pandemic. In Hong Kong every citizen above 18 every citizen above 18 years of age received more than US$1,000.
US COVID Gov Inc pumps $1 200 direct stimulus checks
to taxpayers.
All the programs, meant to keep both businesses and
workers afloat, at least in the short term were financed by
national COVID Gov Incs.
US COVID Gov Inc for example, allocated funds for
4 programs [3]:
– Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act
(CARES Act) – $2.2 trillion;
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– US Paycheck Protection Program & Health Care
Enhancement Act – $483 billion;
– Consolidated Appropriations Act of 2021 – $2,3 trillion;
– American Rescue Plan – $1,844 trillion.
Total cost of US Covid relief packages is around $6 trillion, amounting to about 26,6% of GDP. Value of comparable packages as a share of GDP as of May 2021 was in
the EU 11,14%, in Japan – 56,09%, in Germany – 39,3%,
in France – 23,28% [18]. As of July 2021, fiscal measures
to fight the pandemic are estimated at $16,5 trillion [19].
In average advanced economies spent about 20% of their
GDP in response to COVID-19, while fiscal and monetary
policy response in emerging market was estimated as 6%
of their GDP, and in low-income countries – 2%.
Key resources in all countries beside tax relief is
money (dollars, euro, pound, yen, hryvna), issued by central banks. US FRS, in particular, introduced several SPV
(Commercial Paper Funding Facility, Primary Dealer
Credit Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity
Facility, Primary Market Corporate Credit Facility etc.)
to support the flow of credit to business entities. As a
result monetary aggregate M2 grew up from $15 512 billion (March, 2020) to $20 956 billion (September, 2021),
meaning that over the course of a year and a half money
supply was increased by 35% [20].
In the United Kingdom monetary aggregate
M4 increased from £2 404 billion in February 2020 to
£2 889 in June 2021, that is to say almost twice. The ECB’s
pandemic emergency purchase programme included
increase of asset purchase of private and public sector
securities from the initial €750 billion for a new total of
€1 850 billion – that is by more than 2,4 times [21]. In
Ukraine the volume of cash in circulation increased by
UAH 133.4 billion or by a third.
Value proposition: the USA has focused heavily on
developing and deploying COVID-19 vaccines instead
of applying preventive measures such as facemask and
social distance mandates in the earlier days of pandemic.
In 2020 US COVID Gov Inc launched Operation Warp
Speed – a program to accelerate and deploy COVID19 vaccines for free. It was initially funded with about
$10 billion from the CARES Act with additional funds
allocated through BARDA; by October 2020 funding was
increased to about $18 billion.
Mainstream thinking lies in the affirmation that only
vaccination will put an end to pandemic. To endorse this
idea scientists have proposed their models of vaccine costeffectiveness evaluation. To compare costs and benefits
they use specific for each country data on ‘value of a statistical life’ (in the USA – $129 000 per year of quality life
or more than $9 million) and cost of a lost workday – calculated from the US GDP of $21 trillion distributed among
330 million citizens, each averaging 261 workdays to represent an average of $243,81 per person per day.
In the USA the average cost of hospital care for
COVID-19 patients without insurance varies by age –
from $51 389 for patients between 21- and 40-years-old to
$78 569 for patients between 41 and 60 years old. In total
inpatient COVID-19 hospitalizations could cost the U.S.
healthcare system between $9,6 billion and $16,9 billion
in 2020 [22].
Group of American scientists asserts that vaccines have
a high probability of reducing healthcare costs compared
to the baseline approach – doing nothing. They associ-

ate the latter with about $34 billion in financial impact
to the healthcare sectors based on direct medical costs in
the first year alone (on the assumption of nearly 6,3 million hospital days and over 283 000 deaths plus additional
$32 billion in loss to the labor sector due to productivity
losses). In their opinion vaccines reduces societal costs to
only $13 billion – more than a 60% reduction in spending.
The presence of the vaccines offers several improved outcomes, such as 3,4 million fewer hospital days and nearly
154,000 fewer deaths. Moreover, there would be only a
$15 billion financial impact on the labor sector due to productivity losses among the non-immunized [23].
The United States successfully administered the first
dose of the vaccine on December 14, 2020. Vaccination
rates peaked in early April and sharply declined since,
averaging 3 million shots per day in early April to less than
1 million shots in June.
Channels and Customer relationship. Analysis of
the mechanism for how COVID Gov Inc communicates
with and delivers value propositions to customer segments
affords Dongho Kim and Myoung-Kil Youn grounds to
make a conclusion that the United States’ vaccine distribution push strategy was short of meeting the concept and
scope of distribution [24], This conclusion is endorsed by
statistics: the goal of the US COVID-19 vaccination campaign (to achieve herd immunity, e.g., vaccinate 70% adults
in the USA by July 4, 2021) was not achieved: as of October 2021, only 56.8% American people were fully vaccinated with 56.7% being vaccinated at least one dose And
45% of unvaccinated Americans stated in July 2021 that
they will definitely not get the vaccine, while another 35%
said that they will probably not get the vaccines [25].
In Ukraine the national vaccination campaign began on
24 February 2021. However, although the pace of vaccination has started to pick-up since the beginning of June,
Ukraine remains the country with the lowest vaccination
coverage in Europe. As of the October, 2021, Ukraine has
administered 13 683 903 doses of COVID vaccines so far.
Assuming every person needs 2 doses, that’s enough to
vaccinate about 15.4% of the country’s population [26].
Marketing. In order to ensure utilization of vaccines
some national COVID Gov. Inc have launched publicity campaigns. In the USA on March 15, 2021 the Biden
administration decided to spend $1,5 billion on vaccine
confidence/PR campaign. Ukrainian COVID Gov. Inc. had
allocated UAH25 million for campaign.
While communicating with own population national
COVID Gov. Incs used all channels: raising awareness by
way of daily publishing data on the number of hospitalized patients and deaths; helping people perceive benefits
of being vaccinated and launching promotion campaign for
booster shots.
But the most interesting are the phases of delivering
a Value proposition to people, which was subjected to a
radical transformation. More and more COVID Gov. Incs
have moved from handling the sense of alarm and fear
of those striving to get vaccine shot to unwillingness of
a large part of population to be vaccinated. With the time
going on the changes in the modes of marketing became
evident: if at first when demand greatly outnumbered supply, and COVID Gov Incs had to prioritize most vulnerable
groups to be the first in line to receive a deficit shot, relatively soon ‘COVID Gov Inc.’ started to introduce enforcement measures and/or administrative threats or simply pay
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money to persons to be vaccinated: President Joe Biden
called on state, territorial and local governments to provide
a $100 cash incentive to people who get vaccinated in July
2021; Harris County, Texas, already offers $100 to each
person who gets their first vaccine dose [27]. New Yorkers can get $100 pre-paid debit card or free tickets or club
memberships, or gifts cards for getting vaccinated against
COVID-19. Local governments released incentives for
vaccination in the form of different lottery and/or money
prizes.
Collaterally with carrot policy COVID Gov. Inc pursues the stick policy:
– Germany ended for all free rapid Covid-19 tests,
which have been taxpayer-funded since March 2021.
Now tests (with price €12 – €50 for a rapid test and €44 –
€100 for a PCR test) have to be paid for by unvaccinated
people out of their own pocket. The same is taking place
in France, where starting from October, 15, 2021, COVID
tests are no longer free of charge.
– In the USA many insurance companies are waiving
in 2021 all types of member cost-sharing (copays, deductibles, and coinsurance) for COVID-19 testing and treatment, thus raising the cost of remaining unvaccinated.
– Ukraine has introduced compulsory coronavirus vaccinations for some jobs including teachers and employees of
state institutions and local governments. Unvaccinated persons have to be suspended from work without any payment.
Customer segments. Each COVID Gov Inc has prioritized vaccination of its own population – some of them
even at the expense of the default of obligations and immediate hazard of corresponding litigation costs and damage payments. In April 2021, for instance, the European
Commission launched legal action against AstraZeneca
for delaying the delivery of Vaxzevria while giving preferences to deliveries to UK over the EU order.
As of October, 2021 AstraZeneca, BioNTech, Johnson
& Johnson, Moderna, Novavax and Pfizer are still refusing
to participate in initiatives to boost global vaccine supply
with the result that less than 1% of people in low-income
countries are fully vaccinated, compared to 55% in rich
countries [28].
In their own countries all COVID Gov Incs prioritize
most vulnerable segments pf people: elderly and healthcare personnel are first to be vaccinated.
Revenue streams. Main source of income of any
COVID Gov Inc is taxes. At present their administration is
greatly influenced by social distancing policies (enforcing
widespread restrictions on labor mobility) and shutdown of
the production lines resulting in sharp cutbacks and sizeable output contraction with imminent repercussions on
economic activity, and, ergo, on tax collection.
Formation of an economically unacceptable environment characterized by business bankruptcies, foreclosures/
evictions, and forbearance on debt afford grounds for scientists to enunciate a concept of stagpression: situation,
when recession overlaps depression causing structural economic deconstruction [29]. In witness of this framing some
data can be provided:
According to UN labour experts, COVID pandemic is
expected to contribute to global unemployment of more
than 200 million people in 2022. Compared to 2019, an
additional 108 million workers worldwide are now categorized as “poor” or “extremely poor” – meaning that their
earnings are less than $3,20 per person, per day [30].

The hardest-hit sectors amid the pandemic are small
businesses, the share of which in the USA is 99,9% of all
businesses, collectively employing 47,3% of the nation’s
private workforce. In 2021 34% of small businesses were
closed. Disaggregation of the economy by industry shows
that particularly hard-hit by pandemic were travel and
transportation, manufacturing food and clothing, leisure
and hospitality.
Among the beneficiary branches were gig economy,
pharma and IT sector. An analysis published by Oxfam
America, found that 17 of the top 25 most profitable U.S.
corporations, including Microsoft, Intel, Johnson & Johnson, Facebook, Pfizer and Visa, were expected to make
almost $85 billion more in 2020 in what it called "superprofits" than in previous years (Who, 2020). In fact, in
2020 Microsoft revenue increased by more than 17 billion, while Google revenue increased by $21 billion; Amazon revenue for the 12 months ending June 30, 2021 was
$443,298B, a 37.76% increase YoY while the winner Zoom
generated $2.6 billion revenue in 2020, a 317 % increase
YoY, according to the Annual reports of the companies.
When estimating macroeconomic effects of IT sector,
it should be noted that: a) success of ‘big tech’ companies
is based heavily on revolutionary technologies in days past
funded by the U.S. government (such as Internet, GPS,
search engine algorithms, touchscreen display etc.); b) the
report presented by the Fair Tax Foundation points that
Amazon, Facebook, Alphabet, Netflix, Apple and Microsoft, paid $96bn less in tax between 2011 and 2020 than the
notional taxation figures they cite in their annual financial
reports. The 6 firms handed over $149bn less to global tax
authorities than would be expected if they had paid headline rates where they operated. Overall, they paid $219bn
in income tax over the decade, that is 3,6% of their total
revenue of more than $6tn [31].
Another aspect of ‘corporate social responsibility’ can
be demonstrated from viewpoint of pricing policy, presented
by the People’s Vaccine Alliance. According to the research,
analysis of production techniques for the leading mRNA
type vaccines produced by Pfizer/BioNTech and Moderna –
which were developed only thanks to public funding to the
tune of $8,3 billion – suggest these vaccines could be made
for as little as $1,20 a dose. Yet COVAX, the scheme set
up to help countries get access to COVID-19 vaccines, has
been paying, on average, nearly 5 times more. Thus, the
firms Pfizer/BioNTech and Moderna are charging governments $41 billion above the estimated cost of production
[32]. Owing to the unique contract that Pfizer negotiated
with the US government, its revenues in the second quarter
of 2021 has almost doubled compared to the same period of
2020: from $9,86 billion to $18,97 billion [32].
Activities of COVID Gov Inc can’t be analyzed in full
without mentioning problem of corruption: even before the
pandemic, the UN Office of Drugs and Crime reported that
between 10 and 25 % of the value of public contracts was lost
to corruption. In time of pandemic the surge in urgent public
needs has led governments to relax procurement processes
and reduce oversight to facilitate expedited purchases. Thus,
in many Latin American countries, speed and efficiency have
been prioritized over transparency, thereby creating opportunities for bribery and corruption, cases of which have been
detected in Argentina, Mexico Ecuador, Bolivia and other
countries by researchers of Corporate Compliance Insights
(Almonte, 2020). In Ukraine investigation is instituted against
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former health minister Maksym Stepanov amidst allegation of
corruption while vaccine purchase.
All the abovementioned make chances of pumping up national budgets quite dreamy. As for autumn of
2021 the U.S. budget deficit hit $,8 trillion (in pre-pandemic 2019 being $985 billion). Eurozone governments
estimate combined budget deficit in 2020 of nearly €1 trillion, or equivalent to about 9% of their annual GDP, while
globally government debt reached an unprecedented level
of close to 100 % of global GDP in 2020 and is projected to
remain around that level in 2021 and 2022 [19].
Global economic growth fell to an annualized rate of
around -3.2% in 2020, according to the July 2021 World
Economic Outlook prepared by IMF. The US yearly GDP
fell in 2020 by 3.5%. Major advanced economies, comprising 60% of global economic activity, are projected by
US Congressional Service to operate below their potential
output level through at least 2024 [34].

Conclusion. From the economic viewpoint activities
of COVID Gov Inc can’t be assessed as efficient or successful. Unprecedented interference in the economy (with
governments setting themselves up, by definition, to pick
winners and losers in what should be a free economy) has
factored into biggest-ever devastation of all public purses.
Chances of their restocking are minimized by pricing
and fiscal shrewdness of ‘big farm’ and ‘big tech’ companies. Quantitative easing, causing overflow of monies,
has already caused accelerating inflation, duly resulting in
food and energy crises: since the start of COVID Gov Incs
operations Food price index has gone up by more than 33%
(from 90 to 120), while natural gas prices have doubled or
even tripled.
Apparently the ongoing discussion of the viability of
‘European response’ to the soaring prices should be held
with consideration of the track record of the governments’
management of COVID-19 pandemic response.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Андріїв Н.М. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки держави. Проблема безпеки залишається актуальною для людини попри суттєвий технологічний поступ, що пояснюється її подальшим
сприйняттям навколишнього світу через співвідношення «безпека – небезпека». Нездатність самостійного
створення безпечних умов існування сприяла формуванню держави як гаранта можливості задоволення потреб усіх членів суспільства. Сьогодні держава виконує функцію щодо забезпечення безпеки громадян, але з
певним обмеженням їхньої свободи та примусом щодо дотримання норм співіснування. Під впливом значної
кількості чинників, які, зокрема, пов’язані з глобалізацією, технологічним поступом, кліматичними змінами,
збільшенням кількості населення та ін., актуальним є систематичний перегляд теоретичних основ забезпечення економічної безпеки держави як підґрунтя для створення безпечних умов існування та розвитку кожного
громадянина. Здійснене узагальнення наукового доробку дало змогу сформувати авторський підхід, який може
стати основою для подальшого вдосконалення процесу забезпечення економічної безпеки держави.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, економічна безпека держави, загроза, держава.
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Андреев Н.М. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности государства.
Проблема безопасности остается актуальной для человека, несмотря на существенное технологическое
продвижение, что объясняется его дальнейшим восприятием окружающего мира через соотношение «безопасность – опасность». Неспособность самостоятельного создания безопасных условий существования
способствовала формированию государства как гаранта возможности удовлетворения потребностей всех
членов общества. Сегодня государство выполняет функцию обеспечения безопасности граждан, но с определенным ограничением их свободы и принуждением к соблюдению норм сосуществования. Под влиянием
значительного количества факторов, в частности, связанных с глобализацией, технологическим продвижением, климатическими изменениями, увеличения численности населения и другими, актуальным является
систематический пересмотр теоретических основ обеспечения экономической безопасности государства как
основы для создания безопасных условий существования и развития каждого гражданина. Осуществленное
обобщение научного наследия позволило сформировать авторский подход, который может стать основой
для дальнейшего усовершенствования процесса обеспечения экономической безопасности государства.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, экономическая безопасность государства,
угроза, государство.
Andriyiv Nataliya. Theoretical bases of ensuring economic security of the state. The problem of safety remains relevant for man despite the significant technological progress, which is explained by his further perception
of the world around him through the relationship «safety-danger». The inability to independently create safe living
conditions contributed to the formation of the state as a guarantor of the ability to meet the needs of all members of
society. Today, the state performs the function of ensuring the safety of citizens, but with some restrictions on their
freedom and coercion to comply with the rules of coexistence. Under the influence of a large number of factors,
including globalization, technological progress, climate change, population growth and others, it is important to
systematically review the theoretical foundations of economic security as a basis for creating safe living conditions
and development of every citizen. The purpose of the study is to generalize the scientific work with the subsequent
identification of key approaches to the interpretation of the concept of «economic security of the state» and justification of the author's position. For the theoretical foundations of economic security of the state methods are used:
induction and deduction, comparison and systematization – in the study of the essential characteristics of the
concept of «economic security of the state»; synthesis and analysis – to identify and characterize the main approaches to the interpretation of the content of the concept of «economic security of the enterprise»; morphological
analysis – to build a logical connection between the terms «security», «economic security», «state» and «economic
security of the state»; graphic – for a visual presentation of theoretical and methodological material; abstractlogical – for theoretical generalizations and conclusions of the study. The key approaches based on the interpretation of the economic security of the state through «state of the economy», «protection of interests», «stability and
stability», «independence», «efficient use of resources», «social orientation» are identified and characterized. The
generalization allowed to form our own approach, according to which the economic security of the state involves
the implementation of activities aimed at maintaining stability, stability and independence of the economy by implementing protective measures against internal and external threats to national interests and creating safe conditions
for sustainable development and meeting the needs of the population. Such an interpretation can be the basis for
further improvement of the process of ensuring the economic security of the state.
Key words: security, economic security, economic security of the state, threat, state.
Постановка проблеми. Проблема забезпечення
економічної безпеки держави в Україні стоїть надзвичайно гостро. Зазначене пов’язано не лише з подальшою трансформацією національної економіки, у процесі якої продовжуються приватизаційні процеси
та земельна реформа, посилення конкуренції з боку
транснаціональних корпорацій, подальша сировинна
орієнтація у збільшенні експорту сільськогосподарської продукції та критична залежність від кредитних
ресурсів міжнародних організацій, а також негативний
вплив внутрішніх та зовнішніх загроз, які виникають
стосовно інших складників національної безпеки, протидія яким неможлива без реалізації захисних заходів
в економічній сфері.
Пріоритетність забезпечення економічної безпеки
потребує систематичного перегляду та вдосконалення теоретико-методологічних засад, що пов’язано
зі швидкою зміною базових умов, що формуються як
через соціально-економічні процеси у самій державі,

так і в міжнародному економічному просторі, зокрема
через глобалізацію та орієнтацію на досягнення цілей
сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес забезпечення економічної безпеки держави став
об’єктом уваги таких науковців, як: О. Бандурка [9],
О. Барановський [8], О. Білорус [3], В. Білоус [1],
О. Власюк [2], Л. Герасименко [8], М. Герасимов
[14], І. Голіков [4], В. Гончарова [5], Б. Губський [6],
М. Єрмошенко [7], М. Караїм [15], О. Користін [8],
Д. Лук’яненко [3], Г. Пастернак-Таранушенко [10],
А. Ревенко [12], А. Степаненко [14], А. Штангрет [15]
та ін. У наукових публікаціях приділяється увага визначенню засад забезпечення економічної безпеки держави відповідно до поточної ситуації в країні та розвитку подій у міжнародному економічному просторі.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є узагальнення наукового доробку з подальшим
виділенням ключових підходів до трактування поняття
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«економічна безпека держави» та обґрунтуванням
авторської позиції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування терміна «економічна безпека» в більшості
публікацій пов’язують із прізвищем американського
президента Ф. Рузвельта, хоча дослідження доводять,
що його історичні корені є не меншими за поняття
«безпека». Підставою для такого твердження може
бути висловлювання Платона у трактаті «Політея», де
він доводив, що «…ідеальною вважається держава, де є
достаток, а не надлишок. Однак за появи надлишкових
потреб суспільство обов’язково стикається з негараздами, включаючи війну, що робить зі здорової держави
державу, що лихоманить» [11, с. 138]. У цьому визначенні вказується як на необхідність досягнення і підтримання рівноваги між потребами та споживанням,
так і на можливі результати дисбалансу, що провокувало військові дії з метою захоплення чужих надбань.
Можна також погодитися з твердженням І. Голікова
[4, с. 312], який доводить, що початок більш активного
застосування терміна «економічна безпека» співпадає з
формуванням концепції національної безпеки у 1790 р.
у стінах Єльського університету як основи реалізації
Вестфальського миру, який дав початок встановленню
нового міжнародного порядку. Важливо, що ця концепція містила поруч із військовим та політичним складниками й економічний.
Причинами не лише виділення економічної безпеки
в окремий складник у межах національної безпеки, а
й розроблення відповідних механізмів на державному
рівні стало поглиблення кризових процесів у минулому столітті. Ф. Рузвельт не лише ввів у широкий обіг
зазначене поняття, а й спричинив створення у 1934 р.
Комітету з економічної безпеки, на який було покладено завдання стосовно стабілізації економічної ситуації та виведення національної економіки з глибокої
кризи. Заслуговує на увагу і його програма за назвою
«Новий курс», де акцент ставився на забезпеченні економічної безпеки шляхом відновлення стійкості економіки, зокрема через більш активне застосування адміністративних важелів для впливу на учасників ринку
з метою досягнення інтересів суспільства. Знаковим
є те, що в подальшому Ф. Рузвельт розглядав забезпечення економічної безпеки в ракурсі досягнення таких
цілей, як «…гідне житло, добра освіта, соціальний
захист, розумний дохід в обмін на продукцію та достатній рівень зайнятості населення» [13, с. 375].
Здійснене узагальнення дало змогу виявити той
факт, що в наукових колах сутність економічної безпеки держави розглядають виходячи з різних базових
позицій. Тобто в кожному визначенні присутні певні
спільні ознаки, що здебільшого відповідають базовим
параметрам понять «безпека» та «економічна безпека»,
але основний акцент відмінний, що й створює неоднозначність у розумінні [15]. Відповідно до цього, нами
виділено низку ключових підходів, розгляд яких і дасть
змогу в подальшому більш чітко окреслити зміст економічної безпеки держави на поточному етапі розвитку
суспільства.
У межах першого підходу економічна безпека держави розглядається з позиції досягнення бажаного
стану економіки, який дає змогу виконувати функції,
покладені на державу. Цей аспект чітко прослідковується у монографії за редакцією О. Білоруса, де еко-

номічну безпеку держави визначено як «…стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість
до зовнішніх та внутрішніх загроз, здатність до розширеного самовідтворення та спроможний задовольняти
потреби особи, сім’ї, суспільства, регіону, держави»
[3, с. 36]. Дещо у схожому ракурсі розглядає економічну безпеку держави В. Гончарова, трактуючи її як
«…стан національної економіки, за якого зберігаються
стійкість і здатність до несприятливих умови розвитку
внутрішніх і зовнішніх загроз» [5, с. 83]. Можна погодитися з тим аргументом, що рівень економічної безпеки держави визначається станом національної економіки, а також акцентом як на соціальному складнику
через орієнтацію на задоволення потреб, так і необхідності підтримання темпів розвитку попри негативні
зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі.
Прихильники другого підходу вважають за першочергове під час забезпечення економічної безпеки
держави орієнтуватися на захист національних інтересів. Так, Б. Губський тлумачить економічну безпеку
держави як «…спроможність держави забезпечувати
захист національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, здійснювати поступальний розвиток
економіки з метою підтримання стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких
умов і варіантів розвитку подій» [6, с. 46]. Подібну
позицію займає й В. Булоус, подаючи економічну безпеку держави як «…надійну захищеність національних
інтересів у сфері економіки від реальних та потенційних внутрішніх загроз і в першу чергу – від прямих
та опосередкованих економічних збитків» [1, с. 23].
Спрямування на захист будь-якої системи відповідає
базовим засадам безпекознавства. Цікавим також є згадування про оборонний потенціал, формування якого
потребує відповідного економічного забезпечення.
Поруч із цим недостатньо вірним можна вважати ототожнення загроз лише з економічними збитками, що
суттєво звужує перелік завдань для суб’єктів безпеки.
Третій підхід об’єднав науковців, які вбачають
першочергове завдання економічної безпеки держави
у стабілізації ситуації в національній економіці. Так,
А. Ревенко визначає досліджуване поняття як «…стан
економічної системи, що характеризується стійкістю
щодо впливу ендогенних (внутрішніх) та екзогенних
(зовнішніх) чинників, які створюють загрозу для суспільства» [12, с. 16]. Більш чітко сутність цього підходу сформулював О. Користін, який наполягає на
розумінні економічної безпеки держави як «…системи
забезпечення стійкості національної економіки, що
зберігає свою цілісність і здатність до саморозвитку,
незважаючи на несприятливі зовнішні і внутрішні
загрози» [8, с. 46]. Можна погодитися, що збереження
системи є одним із найбільш важливих завдань економічної безпеки на будь-якому рівні, але поруч із цим
національний рівень розглянутої вище ієрархії не може
обмежуватися лише реагуванням на появу загроз задля
підтримання стійкості, залишаючи поза увагою хоча б
досягнення інтересів.
У характеристиці інших підходів уже частково відзначалася важливість захисту від загроз, але в рамках
четвертого підходу цьому аспекту приділено найбільшу увагу. Доказом цього є твердження О. Бандурки, В. Духова, К. Петрова та І. Чернякова, згідно
з яким економічна безпека держави являє собою
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власні національні інтереси тощо» [7, с. 26]. На нашу
думку, такий підхід здебільшого сформований під
впливом політичних процесів щодо здобуття та підтримання суверенітету нашої держави і в умовах продовження військових дій не втрачає своєї актуальності.
Шостий підхід передбачає, що в процесі забезпечення економічної безпеки держави необхідне приділення уваги ефективності використання ресурсів. Такої
точки зору дотримується, зокрема, В. Власюк, який
визначає сутність досліджуваного поняття як «…стан
найбільш ефективного використання ресурсів для нейтралізації загроз і забезпечення стабільності в сучасності та майбутньому» [2, с. 11]. Зважаючи на факт
вичерпності більшості природних ресурсів та одночасне зростання потреби в них через збільшення народонаселення планети та необхідності задоволення їхніх
потреб, такий підхід набуває все більшої актуальності.
Останній підхід нами виділено через наявність соціальної орієнтації. Доцільно відзначити, що така позиція знайшла підтримку серед відомих дослідників. Так,
Г. Пастернак-Таранушенко доводить важливість орієнтації економічної безпеки на рівні держави на «…ство-

Безпека: стан, діяльність,
якісна характеристика
системи, сукупність
чинників, основа динамічної
рівноваги, умова та
підґрунтя для розвитку

Економічна безпека: стан, стійкість і
стабільність існування, захист економічних
інтересів, самовиживання, безперервне
пристосування, ефективне використання
ресурсів, стійкий розвиток в умовах
виникнення та посилення впливу зовнішніх
та внутрішніх загроз

Ключові аспекти трактування економічної безпеки держави
Рис. 1. Категоріальний силогізм економічної безпеки держави

Джерело: сформовано автором
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Соціальна
орієнтація

Держава – форма організації
суспільства, що орієнтована на
задоволення потреб людей,
об’єднаних спільними
завданнями й цілями,
відповідно до загальних
інтересів шляхом установлення
правового порядку з
організацією його дотримання
задля подальшого соціальноекономічного розвитку

Незалежність

Захист від загроз

Стійкість і
стабільність

Захист інтересів

Стан економіки

Економічна безпека держави – діяльність,
спрямована на підтримання стійкості,
досягнення стабільності й незалежності
економіки шляхом реалізації захисних
заходів стосовно внутрішніх та зовнішніх
загроз задля реалізації національних
інтересів та формування безпечних умов
для сталого розвитку та задоволення потреб
населення

Ефективне
використання
ресурсів

«…здатність економічної системи протистояти негативному впливу об’єктивних та суб’єктивних чинників для досягнення макроекономічних цілей розвитку
на рівні постіндустріальних держав» [9, с. 64]. Позитивно можна оцінити задану орієнтацію на формування постіндустріального суспільства. З іншого боку,
відсутня конкретизація характеру чинників, які негативно впливають на економічну систему, що не сприяє
вибору найбільш ефективних механізмів протидії та/
або адаптації.
У наукових колах є прихильники й позиції щодо
першочергової орієнтації економічної безпеки держави
для забезпечення економічної незалежності. Такої
думки дотримуються А. Степаненко та М. Герасимов,
обґрунтовуючи сутність досліджуваного поняття як
«…стан економіки, що забезпечує її зовнішню незалежність і внутрішню стабільність» [14, с. 39]. Більш
чітко ця позиція знайшла відображення в науковій
праці М. Єрмошенка, де він конкретизує першочергове
завдання економічної безпеки держави як «…спроможність самостійно виробляти і здійснювати власну економічному політику, а також визначати і реалізовувати
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рення і розвиток умов для плідного життя її населення,
перспективного розвитку її економіки в майбутньому та
зростання добробуту мешканців» [10, с. 17]. Порівняно
з іншими підходами тут чітко прослідковується першочергове виконання завдань щодо реалізації інтересів
населення, хоча і не визначено шляхи досягнення цього.
Підводячи підсумки, можна стверджувати, що виділені нами сім підходів певним чином різняться, але
поруч із цим усе-таки поєднані параметрами забезпечення безпеки соціально-економічної системи, які
нами в графічному вигляді виділено на рис. 1.
Запропонований варіант трактування економічної
безпеки держави потребує певних уточнень:
– в основі авторського підходу лежать результати
дослідження базових понять «безпека», «економічна
безпека» та «держава»;
– до уваги було взято існуючі підходи за результатами їх виокремлення та критичного огляду;
– в авторському тлумаченні можна знайти поєднання
базових підходів, але з урахуванням існуючого досвіду
та актуальних орієнтирів. Для прикладу, йдеться про
термін «сталий розвиток», параметри якого сьогодні
є визначальними не лише для економічно розвинутих
країн, а й для людства загалом, зважаючи на швидкість
і безповоротність кліматичних змін, що ускладнюють
умови існування для людей на всій планеті;
– автором сформовано визначення, в основі якого
лежить дієвий підхід, тобто йдеться не про «стан еко-

номіки», а «діяльність» – безпекову діяльність, яка
передбачає досягнення конкретних цілей;
– доцільно також підкреслити той важливий момент,
що авторське трактування враховує соціальний аспект,
спираючись на те, що держава, а отже, і економічна
безпека держави, повинна передбачати задоволення
потреб кожного громадянина.
Висновки. Політична та соціальна нестабільність,
які провокують зростання рівня невдоволення у громадян, утрата людських ресурсів як через високу смертність за низької народжуваності, так і внаслідок посилення трудової міграції, цифровізація суспільства, що
поруч із наданням доступу до інформаційних ресурсів широким масам користувачів створює сприятливе
середовища для застосування інформаційної зброї,
несприятливі для здоров’я людини та процесу виробництва продуктів харчування кліматичні зміни через
погіршення екологічної ситуації та й військові дії на
території країни провокують виникнення загроз, які
порушують рівновагу в політичному, соціальному та
економічному вимірах. За таких умов пріоритетним
є постійний перегляд методологічних засад забезпечення економічної безпеки для осучаснення інструментарію забезпечення економічної безпеки держави.
У подальших дослідженнях доцільно приділити увагу
структурі економічної безпеки держави з метою розроблення відповідних механізмів реагування на ключові
загрози в межах кожного складника.
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КОРУПЦІЙНО-ТІНЬОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК
ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
П’ясецька-Устич С.В. Корупційно-тіньові відносини як деструктивний чинник ефективності євроінтеграційних процесів та транскордонного співробітництва. У статті здійснено аналіз впливу тіньових
економічних відносин і корупції як системних явищ в Україні на ефективність транскордонного співробітництва в умовах розгортання євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано, що масштаби тіньового сектору
в Україні, а також рівень корупції в різних її галузях сьогодні є одним із серйозних чинників, які перешкоджають успішному розвитку нашої країни, її повноправній інтеграції у світовий економічний простір та
входженню в ЄС. Зазначено, що, враховуючи активізацію євроінтеграційних зусиль України, проблематика
транскордонного співробітництва, у тому числі чинників його ефективності, сьогодні набуває дедалі більшої актуальності. Досліджено особливості розвитку корупційних процесів у сучасній українській економіці, наслідки їхнього деструктивного впливу на сферу транскордонного співробітництва та євроінтеграції
України. Важливість цієї проблеми визначається наявністю глибоких системних економічних і соціальних
конфліктів у розвитку українського суспільства на сучасному етапі. Виявлено та обґрунтовано причини розвитку та форми прояву корупційно-тіньових відносин, запропоновано алгоритм детінізації економічних відносин із метою підвищення ефективності транскордонного співробітництва.
Ключові слова: євроінтеграція України, транскордонне співробітництво, тіньова економіка, корупція,
детінізація економічних відносин, контрабанда.
Пясецкая-Устич С.В. Коррупционно-теневые отношения как деструктивный фактор эффективности евроинтеграционных процессов и трансграничного сотрудничества. В статье проведен анализ
влияния теневых экономических отношений и коррупции как системных явлений в Украине на эффективность трансграничного сотрудничества в условиях развертывания евроинтеграционных процессов. Обосно-
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вано, что масштабы теневого сектора в Украине, а также уровень коррупции в различных отраслях сегодня
являются одними из серьезных факторов, препятствующих успешному развитию нашей страны, ее полноправной интеграции в мировое экономическое пространство и вхождению в ЕС. Отмечено, что, учитывая активизацию евроинтеграционных усилий Украины, проблематика трансграничного сотрудничества,
в том числе факторов его эффективности, сегодня приобретает все большую актуальность. Исследованы
особенности развития коррупционных процессов в современной украинской экономике, последствия их
деструктивного влияния на сферу трансграничного сотрудничества и евроинтеграции Украины. Важность
этой проблемы определяется наличием глубоких системных экономических и социальных конфликтов в
развитии общества на современном этапе. Выявлены и обоснованы причины развития и формы проявления
коррупционно-теневых отношений, предложен алгоритм детенизации экономических отношений с целью
повышения эффективности трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: евроинтеграция Украины, трансграничное сотрудничество, теневая экономика, коррупция, детенизация экономических отношений, контрабанда.
Piasetska-Ustych Svitlana. Corruption/shadow relationships as a destructive factor for the effectiveness of
eurointegration processess and transfrontier cooperation. The article analyses the impact of shadow economic
relationships and corruption, as system phenomena in Ukraine, on the effectiveness of cross-border cooperation
in the context of expanding Euro-integration processes. The article sets out that the scale of the shadow sector in
Ukraine and the development of corruption in its various facets is currently one of the key factors impeding the
successful development of our country, its full integration into the global economic space and its entry into the
European Union. In light of the recent efforts toward increasing Euro-integration by Ukraine, the problems of transfrontier cooperation including the factors behind its effectiveness, are increasingly topical. The article investigates
the specificities of the development of corrupt processes in modern Ukrainian economy, the effects of its destructive influence on transfrontier cooperation and Euro-integration. The importance of this problem is indicated by
the deep systemic economic and social conflicts in the development of Ukrainian society at the current stage. The
article identifies and sets out the causes for the development of and the forms of corrupt/shadow relationships, as
well as putting forward an algorithm for the reduction of shadow economic relationships, with the aim of enhancing
the effectiveness of cross-border cooperation. The analysis allows us to conclude that corruption-shadow relations
are systemic problems of national economy development, which are not only a threat to national security, but also
create a multiplicative negative impact on socio-economic system of society. On an international level, Ukraine
has acquired a reputation of an extremely corrupt country, as confirmed by the high corruption ratings it attracts.
Corrupt economic relations do not come out of the blue; they are a reflection of the deformation of socio-economic
systems in society. The growth of corruption causes real harm to the economy of the country, negatively impacts the
social atmosphere, undermines economic security and damages the country’s image abroad, thereby making it less
competitive in the global market.
Key words: European integration of Ukraine, cross-border cooperation, shadow economy, corruption, reduction
of shadow economic relationships, smuggling.
Постановка проблеми. Сучасний стан євроінтеграції
України визначається активізацією транскордонного співробітництва, однак корупційно-тіньові відносини суттєво
впливають на всі соціально-економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, у тому числі й транскордонні.
Корупційний складник економічної діяльності в Україні
набув форми критично небезпечної проблеми. Сьогодні
СРІ (Corruption Perceptions Index – індекс сприйняття
корупції) України становить 33 бали зі 100 можливих,
що лише на 3 бали більше, ніж минулого року. Згідно з
оцінкою Transparency International в The Global Corruption
Barometer 2020, Україна посідає 117-е місце зі 180 позицій. До групи з результатом у 33 бали увійшли також країни Африки та Азії: Єгипет, Непал, Сієра-Леоне та Замбія
[1]. Керівництво України неодноразово проголошувало з
високих трибун про гостру необхідність безкомпромісної
боротьби з тінізацією економіки та корупцією, які загрожують розвитку суспільства.
Серед фундаментальних причин недостатньої
послідовності та результативності дій, які здійснюються Україною у сфері європейської інтеграції, –
незавершеність економічних реформ, несформованість
відповідного економіко-правового середовища, значне

відставання у рівні економічного розвитку, системна
корупція і тінізація економічних відносин.
Подальший євроінтеграційний процес неможливий без проведення глибоких соціально-економічних
реформ та радикальних інституційних перетворень в
Україні.
Регіональний складник традиційно займає важливе
місце в економічній політиці ЄС. Передусім це стосується вирівнювання пропорцій розвитку окремих регіонів на основі їх зближення за показниками соціальноекономічного розвитку та якості життя населення.
Одним із ключових засобів виступає розвиток транскордонного співробітництва, спрямований на стимулювання транскордонних конвергентних процесів.
Обов’язковими вимогами підготовки до вступу
України в ЄС є розвиток інститутів демократичної
держави і ринкової економіки, подолання корупційних
ризиків та зменшення тінізації економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом
тривалого періоду корупція не розглядалася як самостійний об’єкт дослідження економічної науки, її вивчення
відбувалося лише в рамках аналізу тіньової економіки.
Теоретичні основи дослідження тіньової економіки
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закладено в 70-х роках ХХ ст. в працях Г. Беккера,
Дж. Гелбрайта, Л. Лавруша, Г. Мюрдаля, Л. Туроу,
Ф. Хайєка та ін. У подальшому дослідженням тіньової економіки займалися Дж. Гершуні, Л. Мантовані,
С.Х. Беркетт, Ф. Шнайдер, Е. де Сото [2], Е. Фейг [3].
Суттєвий внесок у дослідження тіньової економіки
зробили Т.А. Агапова, В.О. Ісправніков, Т.І. Корягіна,
М.М. Пилипенко, С.П. Юхачов, С.М. Єчмаков [4] та ін.
Питанням боротьби з корупційним складником тіньових економічних відносин присвячено праці Дж. Джонса,
Д. Кауфмана, Ж.-Ж. Лаффона, С. Роуз-Аккерман,
Дж. Хеллмана, М. Филпа, В. Танзі, Е. де Сото [2] та ін.
Аналізу тіньової економіки та проблем детінізації присвячено численні публікації вітчизняних учених, таких як: А. Базилюк, З. Варналій, В. Гончарова,
І. Мазур, О. Турчинов, В. Предборський, Т. Тищук [5],
Ю. Харазішвілі, М. Фоміна та ін.
Формулювання завдання дослідження. Ураховуючи активізацію євроінтеграційних зусиль України, проблематика транскордонного співробітництва,
у тому числі вплив корупційно-тіньових відносин як
деструктивного чинника його ефективності, сьогодні
набуває дедалі більшої актуальності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Транскордонне співробітництво займає важливе місце в
євроінтеграційному процесі економіки України та базується на поглибленні економічних, соціальних, науковотехнічних, екологічних, культурно-освітніх та інших
відносин між територіальними громадами, їхніми представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та територіальними громадами, відповідними
органами влади інших держав у межах компетенції,
визначеної їхнім національним законодавством.
Підвищення ефективності транскордонного співробітництва є одним зі стратегічних пріоритетів Української держави та впливає на рівень її економічної
безпеки, зменшуючи диспропорції в економічному
і соціальному розвитку порівняно з іншими державами. Одним із серйозних недоліків транскордонного
співробітництва України та ЄС є тінізація економічних відносин.
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) визнав поширення тіньової економіки одним із ключових глобальних ризиків сучасного десятиліття поряд з обмеженістю
ресурсів та макроекономічною розбалансованістю.
Згідно з оцінками експертів ВЕФ, передумовами зростання обсягів тіньової економічної діяльності виступають недієвість глобального управління, економічна
нерівність та глобалізованість світогосподарських
зв’язків. Парламентська Асамблея Ради Європи назвала
проблему посилення тінізації глобальних ринків основним викликом економічного розвитку в період подолання кризових явищ і забезпечення стійкості світової
та національних фінансових систем, а тіньову зайнятість та тінізацію фінансових потоків визнано основними проблемами тінізації економічних відносин [6].
Серед глобальних ризиків, які визначатимуть наше
найближче майбутнє, на Форумі визнано зростання
транскордонної злочинності та корупції.
На міжнародному рівні Україна набула репутації
надзвичайно корумпованої держави, про що свідчить її
високий рейтинг за рівнем корумпованості.
Масштаби тіньового сектору в Україні, а також
рівень корупції в різних її галузях сьогодні є одними

із серйозних чинників, які перешкоджають успішному
розвитку нашої країни, її повноправній інтеграції у світовий економічний простір та входженню в ЄС.
Відома аксіома, що масштаби нелегального бізнесу
прямо пов’язані з низьким рівнем добробуту основної маси населення, отже, поки економічна ситуація
кардинальним чином не покращиться, збережеться і
поживне середовище тіньової економіки. Перуанський
учений Ернандо де Сото писав: «Тіньова економіка –
стихійна і творча реакція народу на неспроможність
корумпованої держави задовольняти основні потреби
зубожілих мас» [2].
В Україні корупція, як показують дослідження,
набула системного характеру і стала самостійною політичною силою [7].
Тіньова економіка тісно взаємопов’язана і переплетена з корупцією. Своєю чергою, корупція змушує
тіньову економіку залишатися в тіні, вести нелегальний
бізнес, створює основу для формування нових сфер
і видів тіньової економіки. Отже, тіньова економіка є
фінансовою основою корупції, а корупція – фінансовою основою тіньової економіки [3].
Тіньові економічні відносини – це особливі економічні відносини, відмінною ознакою яких є суперечність тією чи іншою мірою чинному законодавству;
ці відносини здійснюються в усіх сферах і на всіх
рівнях суспільного відтворення, охоплюючи як управлінські рішення, так і діяльність з їх виконання, вони
опосередковують як повністю тіньову діяльність, так
і окремі дії в межах легітимної діяльності, при цьому
вони можуть мати індивідуальний або груповий, стихійний або організований характер.
Тіньові економічні відносини виникають і розвиваються на основі невідповідності життєвих інтересів
людей в економічній сфері її законодавчо-нормативному регулюванню з боку держави.
Тіньові схеми у зовнішній торгівлі продовжують
існувати і розвиватися. Традиційні стимули контрабанди та маніпуляцій митною вартістю, зокрема
складні митні процедури, можливості мінімізації
оподаткування та корупція, доповнилися новими,
непослідовна кадрова політика в ДФС підтримала
хабарництво на митниці та в податковій службі. Для
отримання орієнтовних оцінок тіньових обсягів експорту та імпорту використовують метод дзеркальної
статистики, який дає змогу порівняти дані з різних
джерел інформації щодо певного потоку товарів між
країнами. Наприклад, якщо аналізувати товарний потік
з України до ЄС, то за українською статистикою це
буде експорт з України, а за статистикою Євросоюзу –
імпорт до ЄС. Дані експорту з України можна взяти на
сайті Державної служби статистики, а дані імпорту до
ЄС – на сайті служби статистики ЄС Євростат. Теоретично дані повинні бути однаковими. Але на практиці
між ними є розбіжність, яка зазвичай пояснюється
наявністю контрабанди або штучним заниженням чи
завищенням цін. Українські експортери, як правило,
занижують експортні ціни для того, щоб залишити
частку своїх коштів за кордоном та зменшити доходи
з метою мінімізації податку на прибуток. Вимоги щодо
обов’язкового продажу валюти, стримування обмінного курсу нижче ринкового рівня та банкрутства банків мотивують підприємців до розміщення коштів за
кордоном для того, щоб не втратити їх [5].
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Як показує дзеркальна статистика ЄС, заниження
вартості імпорту має найбільші масштаби за імпорту
споживчої та інвестиційної продукції. Заниження вартості одягу та взуття становить від 50% до 80% від
ціни придбаної у європейських компаній продукції. На
значні суми занижується вартість імпорту інвестиційної продукції, зокрема машин та обладнання – на 40%,
транспортних засобів – на 25–30% [5].
Заниження вартості інвестиційної продукції зумовлене тим, що підприємства намагаються мінімізувати
податок на прибуток, це своєрідний індикатор ефективності існуючої системи оподаткування.
Наведені явища не є унікальними для України, вони
спостерігаються і в країнах ЄС, однак там їхні масштаби є значно меншими. Українські виробники несуть
додаткові тіньові трансакційні витрати, що знижує
конкурентоспроможність порівняно з європейськими
колегами.
Реалізація унікальних можливостей, які вітчизняні
виробники отримують завдяки імплементації Угоди
про асоціацію, потребує серйозних зусиль держави в
напрямі створення сприятливого бізнес-середовища,
а не їх імітації. Умови ведення бізнесу мають максимально сприяти його виходу з «тіні» та здійсненню
зовнішньоторговельних операцій у легальний спосіб.
Для Закарпаття характерною ознакою є великі
«промислові» масштаби контрабанди як на угорській,
так і на словацькій ділянках нашого кордону. Відомі
випадки, коли для переправлення контрабанди до Словаччини використовували навіть вертольоти. Один із
гелікоптерів, що нелегально курсував через українсько-словацький кордон, розбився в листопаді 2015 р.,
інший удалося затримати навесні 2016 р. А кілька років
тому був розкритий «міждержавний тунель» для контрабанди цигарок, наркотиків та нелегалів, електрифікований та обладнаний вагонетками [8].
До Угорщини контрабанду ввозять, домовившись з
угорськими митниками, через офіційні пункти перетину
кордону. Спецслужби Угорщини здійснюють періодичні
рейди, затримуючи митників, які співпрацюють з україн-

ськими контрабандистами. «Успіх» словацького та угорського напрямків забезпечує закарпатська специфіка, де є
давні традиції нелегального перетину кордону, а місцеві
«князьки» контролюють багатьох прикордонників та
митників (як з української, так і зі сторони ЄС) [9].
Контрабандні цигарки як дипломатичний вантаж
намагався перевезти з України через угорський кордон
чоловік першого секретаря Посольства України у Словаччині Оксани Ліщишин. Після отримання дозволу
МЗС України на огляд автомобіля з дипломатичними
номерами митники виявили і вилучили контрабанду
(майже 60 тис пачок цигарок) та транспортний засіб
загальною вартістю понад 880 тис грн. Пізніше було
встановлено, що Сергій Ліщишин, використовуючи
«дипломатичне прикриття», здійснив через кордон
десятки рейсів із, напевно, контрабандною метою. Гучний скандал навколо «дипломатичної» контрабанди
закінчився відкликанням О. Ліщишин до Києва, президент звільнив О. Гаваші, посла України у Словаччині,
але корупційна система, яка і далі панує в Україні,
перемогла здоровий глузд: «дипломатів» не покарано,
правосуддя «здійснено» на їхню користь [9].
Відтворення корупції викликає соціальні наслідки:
дискредитацію праворегулятора взаємодії держави і
суспільства; відволікання значних ресурсів із бюджету
держави від соціального облаштування; зростання
соціальної нестабільності в суспільстві; наростання
економічних і політичних ризиків організації бізнесу,
які погіршують інвестиційний рейтинг України у світі.
Основними чинниками, які сприяють поширенню
контрабанди на західному кордоні України, є:
– наявність економічних передумов;
– недостатня ефективність митного і прикордонного контролю;
– недосконалість нормативно-правової бази у регулюванні імпорту та боротьбі з контрабандою;
– високі ставки ввізного мита, акцизного збору та
податку на додану вартість під час імпорту;
– неоднакове податкове навантаження на суб’єктів
господарювання;

Наслідки впливу корупційно-тіньових відносин на соціально-економічну систему
Політична сфера
Неможливість здійснення
демократичних принципів
Зміщення цілей політики від
загальнонаціонального розвитку до
забезпечення панування олігархічних
угрупувань
Порушення принципу верховенства
закону
Неефективність політичних і судових
інститутів
Зменшення довіри до влади,
відчуження її від суспільства
Падіння престижу країни
Зникнення реальної політичної
конкуренції
Фіаско держави

Джерело: [10]

Таблиця 1

Економічна сфера
Неефективний розподіл і використання
державних засобів і ресурсів
Високі часові та матеріальні витрати
для ведення бізнесу; зростання
фінансових і комерційних ризиків

Соціальна сфера
Зростання соціальної нерівності,
бідність
Неспроможність влади вирішувати
соціальні проблеми через «відкати»
на шкоду бюджетній сфері

Пошук ренти за рахунок втрат у
матеріальному виробництві
Викривлення (підвищення) цін

Посилення організованої злочинності

Зниження конкуренції і втрата
економічного розвитку
Зростання тіньової економіки,
податкові втрати
Погіршення інвестиційного клімату,
зниження інвестицій
Зниження ефективності економіки
країни в цілому

Становлення мафіозних угрупувань
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Безкарність злочинів

Дискредитація права в очах
суспільства
Морально-етичні норми втрачають
значення
Зростання диференціації доходів,
соціальної напруги
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– наявність значної різниці між світовими і внутрішніми цінами на окремі групи товарів;
– корупція в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних та контролюючих органах;
– відсутність належного контролю за реалізацію
товарів на внутрішньому ринку;
– недосконалість обміну інформацією між державними органами, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю;
– нерозвинутість прикордонної інфраструктури;
– відсутність єдиної електронної системи зовнішньоекономічних операцій.
Проблема значної тіньової економіки і масової
корупції стала для України важкою системною проблемою національної безпеки, вирішити яку можливо
лише шляхом реалізації широкого цілеспрямованого
комплексу заходів в усіх сферах життєдіяльності держави і суспільства, спільних зусиль держави і суспільства. Наявні в суспільстві соціальні інститути та соціальне середовище незалежно від пріоритетів та бажань
суб’єктів сприяють їхнім корупційним взаємозв’язкам,
тобто породжують інституціональну корупцію.
Висновки. Транскордонне співробітництво з ЄС
виступає важливою ланкою європейської інтеграції Укра-

їни. Ключовим його завданням є зближення рівнів економічного розвитку прикордонних регіонів, розташованих
по різні боки кордону, на основі поширення конвергентних процесів. У сучасних умовах стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС має спрямовуватися насамперед на вдосконалення інституційного
середовища в межах відповідних транскордонних регіонів. Одним із найважливіших недоліків транскордонної
співпраці є тінізація економічних відносин, яка проявляється на всіх рівнях фінансово-економічних відносин, у
всіх сферах життєдіяльності суспільства, проникає в усі
складники соціально-економічного розвитку.
Підсумовуючи проведений аналіз, слід зазначити:
1. Одним із негативних чинників, що впливають
на розвиток транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні, є тінізація економічних відносин.
Передусім це торкається України, де проблеми тіньової економіки та корупції набули системного характеру.
Проте, як свідчить практика, чимало проблем у цій
сфері є й у сусідніх із нею країнах.
2. Обмеження корупційно-тіньових відносин вимагає від владних інституцій України ефективних і послідовних дій, а також тісної координації своєї діяльності
з партнерами з Європейського Союзу, передусім із
сусідніми державами Карпатського регіону.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
Солтановська Н.І. Проблематика ефективного управління в громадах України. У статті розкрито проблеми управління в громадах України. Розглянуто недоліки та недосконалу роботу в підготовці реформ децентралізації (за результатами трьох попередніх реформ). Досліджено одне з основних проблемних питань – створення такої моделі управління територіальною громадою, яка була б спроможна забезпечити якісне надання
суспільних послуг членам громади. Проведено аналіз основних чинників впливу на систему управління територіальних громад. Доведено, що управління і послуги віддаляються від мешканців, а рівень впливу громади
на прийняття рішень знижується. Окреслено виняткову компетенцію сільських, селищних, міських рад як до
органів представництва місцевого самоврядування. Проведено аналіз організаційних структур та штатних розписів вибраних територіальних громад Херсонщини, що дає змогу не лише проаналізувати їх дієвість під час
виконання покладених на них завдань і повноважень, а й прослідкувати еволюцію цих структур.
Ключові слова: об’єднані територіальні громади, спроможність громади, децентралізація, стратегічне
управління, органи місцевого самоврядування та ін.
Солтановская Н.И. Проблематика эффективного управления в общинах Украины. В статье раскрыты проблемы управления в общинах Украины. Рассмотрены недостатки и несовершенная работа в подготовке реформ децентрализации (по результатам трех предыдущих реформ). Исследован один из основных проблемных вопросов –
создание такой модели управления территориальной общиной, которая могла бы обеспечить качественное предоставление общественных услуг членам общины. Проведен анализ основных факторов влияния на систему управления территориальных общин. Доказано, что управление и услуги удаляются от жителей, а уровень влияния общества на принятие решений снижается. Обозначена исключительная компетенция сельских, поселковых, городских
советов как органов представительства местного самоуправления. Проведен анализ организационных структур и
штатных росписей избранных территориальных общин Херсона, что позволяет не только проанализировать их действенность при выполнении возложенных на них задач и полномочий, но и проследить эволюцию этих структур.
Ключевые слова: объединенные территориальные общины, способность общины, децентрализация,
стратегическое управление, органы местного самоуправления и т. д.
Soltanovska Nataliia. Problems of effective management in the communities of Ukraine. The article reveals
the problems of governance in the communities of Ukraine. The shortcomings and imperfect work in the preparation of
decentralization reforms (based on the results of three previous reforms) are considered. One of the main problematic issues is the creation of such a model of territorial community management, which would be able to provide quality public
services to community members. We will analyze the main factors influencing the management system of territorial communities. It is theoretically determined that the economic potential increases with the size of the community, thus increasing the ability to provide quality public services. It is determined that management and services are moving away from
residents, and the level of community influence on decision-making is declining. According to the results of the practice
of the first year of existence of territorial communities under the new administrative-territorial system, this pattern can be
traced in large communities. Therefore, it is very important to ensure the uniformity of government throughout its territory, the availability of residents to administrative services. The exclusive competence of village, settlement, city councils
as to bodies of representation of local self-government is outlined. The analysis of organizational structures and staff lists
of selected territorial communities of Kherson region is carried out, which allows not only to analyze their effectiveness
in fulfilling their tasks and powers, but also to follow the evolution of these structures. It is determined that with limited
financial resources there is a question of the most effective functional division of responsibilities between the structural
executive bodies of the council. The study of Ukraine's experience during the transition period shows that even small communities can be effective, using the tools provided by the state to solve common problems with neighboring communities,
to a greater extent through cooperation. It is concluded that with a high probability to be economically, budgetary, personnel and organizationally capable, other things being equal, can really be a large community with a significant population.
Key words: united territorial communities, community capacity, decentralization, strategic management, local
governments, etc.
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Постановка проблеми. Децентралізація, яка проводиться в Україні впродовж останніх років, є непростим та неоднозначним процесом для розвитку соціально-економічної системи країни. Підтвердженням
цього є й досвід зарубіжних держав, які здійснили
реформи такого типу, та вітчизняна практика. Звісно,
не всі результати децентралізації в Україні можна
визнати однозначно позитивними. Виникали і нові
проблеми та ризики для територіального розвитку держави, які мають бути враховані на наступних етапах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблем ефективного управління в громадах нашої
країни займалися багато українських науковців. Не
винятком є й наукові установи. Так, у ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН
України» досліджувалися питання в різних сферах суспільного життя новостворених територіальних громад
та виявлення проблем, які перешкоджають активному
соціально-економічному розвитку ОТГ. Водночас виявлена різноманітність наукових підходів до виявлення
проблем управління в громадах України зумовлює
необхідність з’ясування й уточнення таких проблем та
обґрунтування шляхів ефективного управління ОТГ.
Формулювання завдання дослідження. Метою статті
є визначення основних проблеми управління в громадах
України та обґрунтування створення моделі управління
територіальною громадою, яка була б спроможна забезпечити якісне надання суспільних послуг членам громади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід
розуміти, що адміністративно-фінансова децентралізація є складним і апріорі неоднозначним процесом
для розвитку соціально-економічної системи країни
(зокрема, у коротко- та середньостроковому періоді),
що засвідчують і базові теоретичні концепції, і досвід
держав, які здійснили реформи такого типу. Проведення реформи децентралізації в Україні є наскрізним
у становленні держави та суспільства, адже це вже
четверта спроба оновлення системи влади за останні
три десятиріччя. Попередні відбулися у 1998–2000,
2004–2006 та 2010–2011 рр. [1].
За результатами трьох попередніх реформ чітко
проглядаються такі недоліки та недосконала робота в
підготовці реформ [3; 4]:
– із головними учасниками реформи, передусім із
керівництвом громад та органів влади базового рівня,
не проведена відповідна робота щодо їх залучення та
мотивації до реформ;
– розроблення та впровадження адміністративної
реформи на загальнодержавному і місцевому рівнях
повинна була проводитися під кураторством спеціально утвореного органу або структури;
– практично відсутнє комплексне дослідження
органів влади всіх рівнів задля усунення паралельних
та дублюючих функцій, а також виявлення неефективних і неактуальних;
– відсутнє формування оптимальної схеми взаємодії
органів влади на різних рівнях, створення ефективного
балансу повноважень центральної та місцевої влади.
І хоча четверта реформа, яка офіційно окреслена
як «децентралізація», була більш організаційно підготовлена в ракурсі розроблення перспективних планів, законів щодо процесів децентралізації, усе ж таки
сьогодні через брак часу та перехідний період, який
ще триває, не усунула головні побоювання населення.

Відчувається соціальне напруження через очікування
загрози справедливості та ефективного розподілу отриманих ресурсів, суспільних благ, неможливість на якісному рівні забезпечувати надання суспільних послуг та
фактичну втрату впливу громадян на прийняття рішень
новоствореними органами територіальних громад.
Після проведення місцевих виборів наприкінці жовтня 2020 р. за новою адміністративно-територіальною
реформою перед новоствореними громадами постало
чимало питань. І найголовніше з них – створення такої
моделі управління територіальною громадою, яка була
б спроможна забезпечити якісне надання суспільних
послуг членам громади.
Проведемо аналіз основних чинників впливу на
систему управління територіальними громадами на
прикладі Музиківської сільської, Нижньосірогозької,
Іванівської та Новотроїцької селищних територіальних
громад Херсонської області.
Кожна з громад має свою унікальну історію створення, але водночас є представником певної категорії
громад України з відповідним набором ресурсів, проблем, викликів та моделлю управління.
На початку проведемо характеристику кожної з
них. Музиківська сільська територіальна громада
об’єдналася 4 липня 2016 р., приєднав до себе ще одну
сільську раду. Загальна кількість населених пунктів у
громаді становить п’ять сіл, населення – 3,7 тис осіб.
Характеризується невеликою площею – 0,13 тис кв. км
та досить високою для Півдня України густотою сільського поселення – 29,93 осіб/км². За час перехідного
періоду децентралізації (2016–2020 р.) зарекомендувала
себе як провідна громада Херсонщини, виявив високу
активність у залученні інвестицій у розвиток громади,
інтенсивному покращенні рівня життя населення та
ефективної моделі управління органом місцевого самоврядування. Тому під час місцевих виборів у 2020 р. чинний сільський голова Савелій Лейбзон отримав 68,2%
голосів як однозначну довіру мешканців громади.
Три інші громади об'єдналися в рамках концепції
«один район – одна громада». Іванівська та Нижньосірогозька громади за своїми розмірами, наявними
ресурсами та розташуванням дуже схожі. Новотроїцька селищна територіальна громада за територією
сільськогосподарських угідь є найбільшою громадою в
Україні та має статус прикордонної громади на межі з
окупованою територією АР Крим.
Іванівська територіальна громада була перед цим
вже створена 30 травня 2017 р., однак у 2020 р. пройшла дооб'єднання. Через збільшення меж громади як
«лакомого шматка» та вже сформовану досить ефективну модель управління громадою місцеві вибори
характеризуються значною кількістю кандидатів на
посаду голови, однак перемогу здобув все ж таки чинний голова Віктор Дебелий (46,3% голосів).
У Нижньосірогозькій та Новотроїцькій територіальних громадах перемогу на виборах на посаду
голови громади отримали Дмитро Такаджи та Петро
Збаровський, які мали вже неодноразовий попередній
досвід управління районними державними адміністраціями. Це вплинуло на створення більш системної та
збалансованої моделі управління громадою.
Під час аналізу моделі децентралізованого управління територіальними громадами важливим є питання
визначення балансу розподілу повноважень влади на
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території самої громади, зокрема в її населених пунктах, старостатах і центрі громади [3; 5].
Тобто територіальний аспект є дуже важливим і
повинен ураховуватися на рівні з фінансовим.
Територія громади, її розмір як потенціал має вплив на
якість забезпечення населення суспільними послугами.
Теоретично економічний потенціал збільшується зі
збільшенням розміру території громади, таким чином,
збільшується й можливість забезпечення якісних суспільних послуг. При цьому управління і послуги віддаляються від мешканців, а рівень впливу громади на
прийняття рішень знижується.
Як показала практика першого року існування територіальних громад за новим адміністративно-територіальним устроєм, ця закономірність прослідковується
у великих громадах, тому дуже важливо забезпечити
рівномірність влади на всій її території, доступність
мешканців до адміністративних послуг.
Більшою мірою позитивним є формування старостатів на базі колишніх сільських, селищних рад, що
дає змогу значно збільшити сприйняття самими мешканцями нової територіальної реформи, довіру до
«нової команди» обраної влади і зменшити соціальне
напруження, яке виникає у населення за загрози виникнення віддаленості від послуг та управління. Наявний
досвід через малий брак часу не дає чіткого розуміння
щодо оптимального розміру громади задля спроможності забезпечити ефективне самоуправління [6].
Тому для проведення аналізу створених управлінських моделей самоврядування взято невеличку Музиківську, середні за розмірами Нижньосірогозьку і Іванівську
та велику Новотроїцьку територіальні громади (табл. 1).
Усі громади, що аналізуються, об'єдналися навколо
сіл та селищ міського типу, про що аналітики зауважували щодо «ризикованої зони» можливості забезпечення
якісних суспільних послуг населенню громад [6].
Як зазначалося, Музиківська сільська територіальна
громада об'єднала лише дві попередні сільські ради
за принципом перших невеличких об'єднань сусідніх
громад для отримання статусу об'єднаної громади та
отримання самостійності. На початку перехідного
періоду 2015–2016 рр. громади об'єднувалися здебільшого за складом двох органів місцевого самовряду-

вання (31%). Відповідно, і кількість населення в таких
громадах була невеличкою – від двох до семи тисяч
осіб (52%). За площею території Музиківська громада
обіймає територію 0,13 тис кв. км, що характерно
для більшості нових громад того часу до 300 кв. м.,
із теоретичним радіусом території до 9 км (79%).
Три інші громади об'єднані за принципом «один
район – одна громада», тому кількість попередніх сільських та селищних рад, які в них увійшли, відповідають за
кількістю тим, що були у бувших районах-попередниках.
При цьому в Новотроїцькій та Іванівській громадах
практично збережено розподіл влади по території громад, кількість старостинських округів відрізняється від
кількості попередніх рад лише на одиниці: Новотроїцька – на 1 одиницю менше, Іванівська – на 2 одиниці.
Кардинально до створення старостинських округів підійшла команда Нижньосірогозької громади: з
14 попередніх рад, що об'єдналися, утворила лише
чотири старостати. Аргументом такого підходу є намагання зменшення частки заробітної плати керівного
апарату в загальній структурі бюджету.
Виходячи з результатів проведеного аналізу, можна
зауважити, що з великою вірогідністю бути економічно, бюджетно, кадрово та організаційно спроможною за інших рівних умов дійсно може бути велика
за площею громада зі значною кількістю населення.
Однак, як показав досвід України під час перехідного
періоду, і малі громади можуть бути ефективними,
використовуючи наданий державою інструментарій
розв'язання спільних проблем із сусідніми громадами,
більшою мірою через співробітництво [5].
Закон України «Про місцеве самоврядування» [8],
незважаючи на його прийняття в далекому 1997 р.,
визначив правові основи для органів місцевого самоврядування в частині формування їхніх адміністративних структур. Відповідно до частини 5 статті 10,
«чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах
загальної чисельності, визначеної типовими штатами,
затвердженими Кабінетом Міністрів України».
Також зазначено, що до виключної компетенції
сільських, селищних, міських рад як до органів представництва місцевого самоврядування, відносяться:
Таблиця1

Основні дані територіальних громад
Музиківська Нижньосірогозька Іванівська
сільська ТГ
селищна ТГ
селищна ТГ
Кількість населення, тис осіб
3,7
14,7
13,0
Площа об'єднаних громад,
0,13
1,2
1,1
тис кв. км
Кількість рад, що
2
14
15
об'єдналися
Кількість населених пунктів
5
25
28
Кількість створених
1
4
12
старостинських округів
Густота поселення
29,93 осіб/км²
13,2 осіб/км²
12,2 осіб/км²
30 травня
2017 року; в
4 липня
12 червня
Дата створення громад
нових межах
2016 року
2020 року
– 12 червня
2020 року

Джерело: систематизовано автором за [3]

61

Новотроїцька
селищна ТГ
34,3

Херсонська
міська рада
322,6

2,3

0,45

19

7

44
17
16,1 осіб/км²
12 червня
2020 року

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
– «...визначення чисельності виконавчого комітету
ради, затвердження персонального складу; внесення
змін до складу виконавчого комітету та його розпуск»
(пункт 3 частини 1 статті 26);
– «затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання» (пункт 5 частини 1 статті 26);
– «сільська, селищна, міська рада може прийняти
рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими
виконавчими органами ради та сільським, селищним,
міським головою в межах повноважень, наданих цим
Законом виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад» (пункт 3 статті 52);
– «сільська, селищна, міська … рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи,
управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» (пункт 1 статті 54) [8].
Зрозуміло, що і організаційна структура, і штатний
розпис органу місцевого самоврядування формуються
відповідно до повноважень та завдань, які покладено
на орган. І це не лише перелік повноважень (як власних, так і делегованих), а й обсяг, який відповідна місцева рада та її виконавчі органи прийняли для реалізації на підпорядкованій території.
Проведемо аналіз організаційних структур та штатних розписів вибраних територіальних громад Херсонщини. Як відзначалося, зазначені сільські та селищні
ради були створені в різні періоди (у 2016, 2017,
2020 рр.) та мають різний розмір за територією і населенням. Це дає змогу не лише проаналізувати дієвість
організаційних структур під час виконання покладених на них завдань і повноважень, а й прослідкувати
еволюцію цих структур. Незалежно від організаційноправового статусу територіальні громади відмінні за
такими характеристиками, як:
– територія, що охоплюється сільською/селищною
територіальною громадою;
– кількість населених пунктів у громаді;
– кількість органів місцевого самоврядування, які
приєдналися та об'єдналися в громаду;
– чисельність населення в громаді.
Саме ці показники мають безпосереднє значення
для формування організаційної структури, а тому і для
проведеного дослідження.
В організаційній структурі органів місцевого самоврядування окремо виділяють керівництво або апарат,
до якого відносяться такі посади, як голова, секретар ради, керуючий справами виконавчого комітету,
заступник голови з діяльності виконавчих органів.
В організаційній структурі сільських рад, як правило,
передбачається одна посада заступника з питань діяльності виконавчої влади. Оскільки ми за основу взяли
зовсім невеличку Музиківську сільську раду, то в її
структурі взагалі відсутня така посада. У селищних
радах зазвичай визначають від двох посад заступника
голови, у міських радах кількість посад заступників
може досягати 5–6. Слід зазначити, що більшість органів місцевого самоврядування вводить у структуру
заступників із діяльності виконавчих органів. У разі

необхідності серед заступників може бути визначена
посада першого заступника [2; 8].
Оскільки чинним законом про місцеве самоврядування передбачено за рішенням відповідної ради можливість суміщення посад секретаря ради та керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету (стаття 50),
то цим інструментом скористалися і в сільській раді, і
в одній із селищних рад.
У більших за розмірами органах місцевого самоврядування вводять патронатну службу, у даному
дослідженні кількість штатів її досягає навіть дев’яти
одиниць. Кількість керівництва територіальної громади коливається від двох до дев’яти осіб (без урахування старост, патронатної служби) залежно від рівня
громади, її розмірів та фінансових можливостей.
У середньому на одного керівника припадає близько
20–25 посадових осіб і працівників місцевого самоврядування у відповідному органі. Територіальні громади,
які створені із центром на базі міської ради, мають у
своїй організаційній структурі більшість структурних
підрозділів і посадових осіб. А також у зв'язку з тим,
що місто Херсон до того ж є й обласним центром із
високою концентрацією людей у місті, на одну штатну
одиницю керівництва в середньому припадає 68,8 одиниць штатів. Із метою пом'якшення цієї ситуації в
міській громаді утворено департаменти з відповідною
структурою ієрархій відділів та секторів.
Певні повноваження, як то повноваження у сфері благоустрою, надання комунальних послуг, економічного розвитку громад, освіти, охорони здоров'я, культури, соціального
захисту, здійснюють комунальні підприємства, установи й
організації, тому структурні підрозділи, які створені у відповідних територіальних громадах, не численні за кількістю посадових осіб місцевого самоврядування.
Здебільшого під час створення старостинських
округів застосовувався такий підхід: кількість сільських/селищних голів до об'єднання дорівнює кількості старост після об'єднання; кількість секретарів
дорівнює кількість діловодів. Із досліджених громад
лише Нижньосірогозька селищна рада радикально
зменшила кількість старост до чотирьох посад, однак
кількість посад діловодів залишила на місці кожної
бувшої сільської ради – 13 посад.
У цілому штатна чисельність кожної територіальної
громади значно збільшена після проведеної адміністративно-територіальної реформи. Головним чинником
такого зростання одиниць є прийняття значно більшого
обсягу повноважень, завдань та відповідальності, отримання в управління мережі бюджетної сфери бувшого
районного підпорядкування. А отже, за обмеженого
фінансового ресурсу постало питання максимально
ефективного функціонального розподілу обов'язків між
структурними виконавчими органами ради.
Висновки. Зважаючи на досить складну організаційну структуру органів місцевого самоврядування,
відсутність типового підходу до штатного розпису
через потребу ефективного реагування на запити місцевого населення та умов функціонування кожної громади окремо, зміни повинні формуватися для кожного
елемента структури за індивідуальним характером.
При цьому модернізація повинна проходити комплексно і мати достатній час для організаційної підготовки
до змін, адже оновлений основний підхід повинен червоною лінією проходити наскрізь усіх її елементів.
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НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД
Борецька Н.П. Наслідки пандемії COVID-19 для туристичної галузі: світовий досвід. У статті розглянуто вплив наслідків пандемії на туристичну галузь. Окреслено важливість сектору подорожей і туризму
в країнах світу. Досліджено негативні наслідки глобальної пандемії. Вивчено зарубіжний досвід наслідків
пандемії на туристичну галузь, ураховуючи велику невизначеність, пов’язану з відновленням цього сектору;
для адаптації до нової норми, безперечно, знадобиться інноваційна структурна політика. Систематизовано
заходи, розроблені країнами для підтримання туристичної галузі. Зроблено висновки, що у цілому країни
починають переорієнтовуватися на стимулювання розвитку внутрішнього туризму, який є менш залежним
від глобальної коронавірусної кризи та карантинних заходів. Пандемія сприяла пришвидшеному впровадженню онлайн-форм і цифрових інструментів у наданні туристичних послуг, що дає змогу зменшити контакти під час взаємодії туристів та надавачів туристичних послуг. Визначено, що Україна має значний туристичний потенціал і можливості для розвитку внутрішнього туризму, стимулювання та підтримання якого
сприятимуть поліпшенню іміджу країни на міжнародному рівні, допоможуть привабити іноземних туристів
та мінімізувати втрати, спричинені пандемією.
Ключові слова: туристична галузь, пандемія, COVID-19, туризм, наслідки пандемії, перспективи,
туристичний бізнес, інвестиції, мобільність, цифрові технології.
Борецкая Н.П. Последствия пандемии COVID-19 для туристической сферы: мировой опыт.
В статье рассмотрено влияние последствий пандемии на туристическую отрасль. Обозначена важность сектора путешествий и туризма в странах мира. Исследованы негативные последствия глобальной пандемии.
Изучен зарубежный опыт последствий пандемии на туристическую отрасль, учитывая большую неопределенность, связанную с восстановлением этого сектора; для адаптации к новой норме, безусловно, понадобится инновационная структурная политика. Систематизированы мероприятия, разработанные странами,
по поддержанию туристической отрасли. Сделаны выводы, что в целом страны начинают переориентироваться на стимулирование развития внутреннего туризма, менее зависимого от глобального коронавирусного кризиса и карантинных мер. Пандемия способствовала ускоренному внедрению онлайн-форм и
цифровых инструментов в предоставлении туристических услуг, что позволяет уменьшить контакты при
взаимодействии туристов и поставщиков туристических услуг. Установлено, что Украина имеет значительный туристический потенциал и возможности для развития внутреннего туризма, стимулирование и поддержание которого будут способствовать улучшению имиджа страны на международном уровне, помогут
привлечь иностранных туристов и минимизировать потери, вызванные пандемией.
Ключевые слова: туристическая отрасль, пандемия, COVID-19, туризм, последствия пандемии,
перспективы, туристический бизнес, инвестиции, мобильность, цифровые технологии.
Boretska Natalia. Consequences of the COVID-19 pandemic for the tourism industry: world experience.
The importance of the travel and tourism sector in the world is outlined. The negative effects of the global pandemic
have been studied: 100 million jobs are at risk; sharp and deep decrease in mobility; blockages and social distancing
measures led to a sharp decline in service consumption, which was otherwise stable. The foreign experience of the
consequences of the pandemic on the tourism industry has been studied, given the great uncertainty associated with
the recovery of this sector, and an innovative structural policy will undoubtedly be needed to adapt to the new norm.
The analysis of the tourism industry for 2020–2021 shows the long-term recovery of demand in the field of tour-

64

Випуск 6 (67) 2021

ism and the need to experiment with new financing mechanisms. It examines countries that seek to maintain social
spending and change capital spending priorities to create jobs, at least temporarily, in non-tourism sectors such as
agriculture and infrastructure development. The measures developed by countries to support the tourism industry
are systematized. It is determined that in a pandemic, the attention of travelers has shifted to domestic travel or to
nature and open spaces. Ukraine is no exception. It is concluded that, in general, countries are beginning to refocus on stimulating the development of domestic tourism, which is less dependent on the global coronavirus crisis
and quarantine measures. The pandemic has contributed to the accelerated introduction of online forms and digital
tools in the provision of travel services, which reduces contacts during the interaction of tourists and travel service
providers. It has been determined that people are not comfortable traveling today and therefore, security agencies
around the world need to do a fantastic job of developing protocols that have restored public confidence in travel.
Ukraine has significant tourism potential and opportunities for the development of domestic tourism, the stimulation and maintenance of which will help improve the country's image at the international level, help attract foreign
tourists and minimize losses caused by the pandemic.
Key words: tourism industry, pandemic, COVID-19, tourism, consequences of pandemic, prospects, tourism
business, investments, mobility, digital technologies.
Постановка проблеми. Туризм є однією з найбільш постраждалих галузей через пандемію COVID19. Дійсно, показник кількості міжнародних туристів
у 2020 р. знизився на 84% порівняно з попередніми
роками, згідно з даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO). Показники діяльності туристичної
галузі в 2021 р. теж не позитивні.
За останні два роки пандемія COVID-19 внесла свої
корективи в процеси туристичної галузі, що на сучасному етапі є предметом активного обговорення серед
політичних структур і представників бізнесу, науковців та в засобах масової інформації. Важливими питаннями є виявлення наслідків пандемії COVID-19 для
туристичної галузі, їх адаптація до нових реалій, що
можуть бути сприятливими для розвитку туристичного
та рекреаційного бізнесу України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку туристичної галузі в умовах пандемії розглядається у працях багатьох вітчизняних
і зарубіжних науковців, серед яких: Г.В. Аппельт,
С. Бугіль, Р. Дудяк, Я.А. Жаліло, C.В. Ковалівська,
А. Головка, Л. Погребняк, Р. Сущенко, А.О. Филипенко, В.В. Химинець та ін. Зважаючи на те, що пандемія триває, суб’єктам туристичної галузі й надалі доводиться шукати шляхи боротьби за утримання частки
туристичного ринку, знаходити нові методи підвищення своєї конкурентоспроможності, постійно підвищувати якість і безпеку туристичних послуг. Саме тому
актуальним постає питання подальшого дослідження
сучасного стану та перспектив діяльності туристичної
галузі, але з урахуванням нових викликів, зумовлених
пандемією коронавірусу.
Формулювання завдання дослідження. Метою
дослідження є вивчення наслідків пандемії COVID19 для туристичної галузі, їх адаптації до нових реалій,
що можуть бути сприятливими для розвитку туристичного бізнесу в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. До
COVID-19 туристична галузь стала одним із найважливіших секторів світової економіки, на неї припадало
10% світового ВВП і понад 320 млн робочих місць у
всьому світі.
До 2019 р. сектор подорожей і туризму виріс майже
до надто великих розмірів, щоб зазнати невдачі для
багатьох економік. Проте глобальна пандемія, перша
свого масштабу в нову епоху взаємопов’язаності,

поставила під загрозу 100 млн робочих місць, багато
в мікро-, малих і середніх підприємствах, де зайнята
висока частка жінок, які становлять 54% робочої сили
(за даними Всесвітньої туристичної організації ООН
(UNWTO)) [11].
Основною ознакою пандемії коронавірусу стало
різке та глибоке зниження мобільності, що спричинило
спад туризму, торгівлі туристичними послугами та споживання нерезидентами. Блокування та заходи соціального дистанціювання призвели до різкого зниження споживання послуг, що за інших умов було стабільним.
За останні два роки країни, залежні від туризму,
відчули негативні наслідки кризи набагато більше,
ніж інші країни. Послуги з інтенсивним контактом,
ключові для секторів туризму та подорожей, непропорційно постраждали від пандемії і будуть продовжувати боротися, поки люди знову не відчують безпеку
масових подорожей [1].
По всьому світу – від білих піщаних пляжів Карибського басейну, Сейшельських островів, Маврикію та
Тихого океану до захаращених вулиць Бангкока й широких національних парків Африки – країни борються з
тим, як заманити відвідувачів, уникаючи нових спалахів інфекції. Рішення варіюються від залучення надбагатих людей, які можуть перебувати на карантині
на своїх яхтах, до запрошення людей залишитися на
період до року і працювати віртуально, насолоджуючись тропічним видом [2].
Аналітики, науковці, бізнесмени, провівши аналітичні дослідження сучасних статистичних даних
наслідків пандемії, стверджують, що надходження
від туризму в усьому світі не відновляться до рівня
2019 р. аж до 2023 р. У першому півріччі 2020 р. кількість туристів у світі скоротилася більше ніж на 65%
із майже зупинкою з квітня 2020 р. порівняно з 8% під
час світової фінансової кризи [1].
Світова економіка скоротилася на 4,4% в 2020 р.
Шок в економіках, залежних від туризму, буде набагато
гіршим. Реальний ВВП серед африканських країн, які
залежать від туризму, скоротився на 12%. Серед залежних від туризму країн Карибського басейну зниження
досягло 12%. У тихоокеанських острівних країнах,
таких як Фіджі, реальний ВВП скоротився на приголомшливі 21% у 2020 р. [1].
Наслідки пандемії руйнівно вплинули на робочі
місця у світі. Так, у Сполучених Штатах, на Гавайях,
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до серпня 2020 р. зникало кожне шосте робоче місце, а
у Флориді, де туризм становить до 15% доходів штату,
чиновники заявили, що для відновлення галузі знадобиться до трьох років [3].
Серед країн G20 сектор гостинності та подорожей
становить у середньому 10% зайнятих і 9,5% ВВП, а
частка ВВП досягає 14% і більше в Італії, Мексиці та
Іспанії. Згідно з нещодавнім документом МВФ, шестимісячний збій діяльності може безпосередньо знизити
ВВП на 2,5–3,5% у всіх країнах G20 [3].
У зв’язку з поширенням коронавірусу по всьому
світі в багатьох залежних від туризму країнах пандемія
практично зупинила галузь. Після успішного припинення локальної передачі вірусу влада знову відкрила
свої країни для іноземних туристів, але тим не менше
кількість прибутків скоротилася майже на 90% порівняно з попередніми роками, що припинило життєво
важливий потік державних доходів.
Так, Барбадос увійшов у кризу з хорошими економічними засадами в результаті підтримуваної МВФ
програми економічних реформ, яка допомогла стабілізувати борг, нарощувати резерви та консолідувати
його фіскальну позицію безпосередньо перед початком
кризи. МВФ розширив програму розширеного фінансування приблизно на 90 млн доларів, або приблизно
на 2% ВВП, щоб допомогти профінансувати бюджетний дефіцит, що виникає в результаті різкого падіння
доходів від діяльності, пов’язаної з туризмом, і збільшення витрат, пов’язаних із COVID [3].
З іншого боку світу, Сейшельські Острови, країна, яка вступила в кризу з аналогічної позиції сили,
все одно має виклик, щоб повернутися до середньострокової фіскальної стійкості без значної підтримки.
Незадовго до початку кризи уряд відновив міжнародні
резерви та зміцнив свої фіскальні позиції. Незважаючи
на це, триваюча пандемія дуже сильно вдарила по острівній державі в Індійському океані, оскільки доходи
від туризму впали, а витрати, пов’язані з COVID-19,
зросли [1].
Вивчаючи зарубіжний досвід наслідків пандемії на
туристичну галузь, ураховуючи велику невизначеність,
пов’язану з відновленням цього сектору, для адаптації
до нової норми, безперечно, знадобиться інноваційна
структурна політика.
За два роки пандемії можна говорити, що криза
стала постійним шоком. У всьому світі країни, що залежать від туризму, працюють над фінансуванням широкого спектру політичних заходів, щоб пом’якшити
вплив падіння доходів від туризму на домогосподарства та підприємства. Застосовано грошові перекази,
гранти, податкові пільги, підтримку нарахування
заробітної плати та гарантії позик. У деяких випадках
банки також припиняли виплату кредитів. Деякі країни
зосередили підтримку на неформальних працівниках,
які, як правило, зосереджені в туристичному секторі та
є дуже вразливими.
Аналіз індустрії туризму за 2020–2021 рр. свідчить
про багаторічне відновлення попиту у сфері туризму та
про потребу експериментувати з новими механізмами
фінансування.
Консалтингова фірма McKinsey & Company проаналізувала пакети стимулів у 24 країнах на загальну суму
100 млрд доларів прямої допомоги туристичній галузі
та 300 млрд доларів допомоги іншим секторам, які

мають значну участь у туризмі. Найбільше пряме стимулювання було у формі грантів, списання боргу, допомоги малим і середнім підприємствам та авіакомпаніям.
Фірма рекомендує нові способи підтримки галузі, включаючи механізми розподілу доходів між готелями, які
конкурують за той самий сегмент ринку [4].
Заходи, розроблені в країнах, щодо поліпшення
стану та підтримки туристичної галузі подано в табл. 1.
Світова криза за останні два роки висвітлила важливість туризму як шляху розвитку для багатьох країн для
зниження рівня бідності та поліпшення їхньої економіки. У країнах Африки на південь від Сахари розвиток
туризму був ключовою рушійною силою для подолання
розриву між бідними та багатими країнами, при цьому
в країнах, залежних від туризму, у середньому реальний
ВВП на душу населення з 1990 по 2019 р. зростав на
2,4% – значно швидше, ніж в інших галузях [1].
Деякі країни намагаються зберегти соціальні
витрати та змінити пріоритети капітальних витрат, щоб
створити робочі місця, принаймні тимчасово, у нетуристичних секторах, таких як сільське господарство та
розвиток інфраструктури.
Тим не менше криза розглядається як можливість
поліпшити галузь у середньостроковій та довгостроковій перспективі за рахунок більшої цифровізації та екологічної стійкості. UNWTO заохочує підтримку навчання працівників із метою формування
цифрових навичок для використання цінності великих даних, аналітики даних та штучного інтелекту.
Відновлення має використовуватися для підвищення
ефективності використання енергії та води в галузі,
управління відходами та сталого джерела харчування [1; 3].
Безперечно, сучасний стан туристичної галузі вимагає пристосування до нової норми. Оскільки негайний
вплив карантину та стримуючих заходів послабився у
другій половині 2020 р., країни почали шукати баланс.
У нову еру віддаленої роботи такі країни та території, як Барбадос, Естонія, Грузія, Антигуа і Барбуда,
Аруба та Кайманові Острови, пропонують нові довгострокові дозволи, які в деяких місцях тривають до
12 місяців, щоб залучити іноземних відвідувачів [1].
Японія, де з 2013 по 2018 р. кількість міжнародних прибуттів збільшилася втричі, наприкінці жовтня 2020 р. почала скасовувати закриття кордонів для
мандрівників із деяких країн. Щоб забезпечити відновлення туризму після пандемії, робочий документ
МВФ рекомендує уряду продовжувати тенденцію
пом’якшення візових вимог, залучати відвідувачів із
міських центрів до менш населених регіонів країни та
доповнювати повернення туризму покращенням трудових ресурсів та туристичної інфраструктури [4].
Всесвітня рада з туризму та подорожей у звіті
про майбутнє індустрії зазначила, що пандемія перемістила увагу мандрівників на внутрішні поїздки або
на природу та відкриті місця. Подорожі переважно
«почнуться мандрівниками, які менш схильні до
ризику, і ранніми мандрівниками – від мандрівників
пригод і туристів до серфінгістів і альпіністів» [5].
Подорожі на дозвіллі призведуть до повернення в
сектор туризму та подорожей. Ділові подорожі, важливе джерело доходу для готелів та авіакомпаній,
можуть мати постійні зміни або можуть повертатися
лише поетапно, залежно від близькості, причини подо-
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Таблиця 1

Країна

Заходи
Відкрили свої кордони для громадян країн одна одної, створивши
Литва, Латвія та Естонія
балтійську «бульбашку подорожей»
Італія, Ісландія, Литва та Республіка
Затвердили ваучери на поїздки, видані урядом і надані сім’ям для
Корея
внутрішніх поїздок
Змінила умови скасування бронювання подорожей, дозволивши замінити
відшкодування кредитною купюрою або ваучером на еквівалентну суму,
Франція
що діє на майбутню послугу; клієнти можуть вимагати повернення
грошей за невикористані путівки через 18 місяців
Проведено ринкове дослідження для прогнозування частки внутрішнього
Китай
туризму в загальному туристичному попиті. Туристична діяльність
заохочується в кожній із провінцій
Розроблено віртуальні онлайнові екскурсії місцями та визначними
Ізраїль
пам’ятками по всій країні, щоб стимулювати бажання подорожувати та
зберігати відкладені екскурсії в пам’яті людей
Боснія та Герцеговина, Грузія, Угорщина, Підготували рекламні та маркетингові кампанії, розробили нові
Ісландія, Ізраїль, Малайзія, Мексика,
продукти для залучення міжнародних туристів та підтримання розвитку
Нова Зеландія, Таїланд і В’єтнам
внутрішнього туризму
Представлено надзвичайний економічний пакет, який включає нову
субсидію на суму понад 10 млрд дол. США як знижки та путівки
Японія
споживачам, тим самим підтримуючи туризм, транспорт, продовольчі
послуги та бізнес-заходи для негайного відновлення після пандемії.

Джерело: складено на основі [1; 2; 5]

рожі та сектору. Зрештою, повернення туризму, ймовірно, залежатиме від того, що буде глибоко особистим
рішенням для багатьох людей, оскільки вони зважують
ризик захворіти та необхідність подорожі. Приватний
сектор, який підтримується деякими залежними від
туризму країнами, розробляє глобальні протоколи для
різних туристичних галузей, включаючи заклик до
більш швидкого тестування в аеропортах, щоб підвищити довіру до подорожей.
В Україні внутрішній туризм набув піку популярності ще в 2007 р., тоді 4,62% осіб загального населення
країни подорожували в межах країни. Різкий спад відбувся у 2008 р. у зв’язку зі світовою економічною кризою, проте найгірше значення він отримав у 2014 р.,
лише 0,71%, через нестабільну соціально-економічну
та політичну ситуацію в країні. За даними мобільних
операторів, улітку 2020 р. попит на внутрішній туризм
в Україні значно зріс [6].
У цілому країни починають переорієнтовуватися
на стимулювання розвитку внутрішнього туризму,
який є менш залежним від глобальної коронавірусної
кризи та карантинних заходів. Пандемія сприяла пришвидшеному впровадженню онлайн-форм і цифрових
інструментів у наданні туристичних послуг, що дає
змогу зменшити контакти під час взаємодії туристів та
надавачів туристичних послуг.
Поки науковці шукають адекватну «препаратну
відповідь» на новітній виклик ХХІ ст., уряди багатьох країн намагаються стимулювати національну
туристичну галузь, яка у різних європейських країнах
становить від 9% до 23% ВВП. Уряди країн миттєво
відреагували на необхідність мінімізувати економічні
наслідки пандемії COVID-19, узявши за основу два
загальних підходи з опанування ситуації: перший
спрямований на забезпечення доступних кредитних

ліній для бізнесу, а другий – на відтермінування сплати
боргових і податкових зобов’язань. Більшість країн
орієнтується на обидва підходи. Держави з більш розвиненою економікою та вищим кредитним рейтингом
покладаються здебільшого на доступні лінії кредитування, усвідомлюючи, що саме це дасть змогу відновити конкурентоспроможність національної економіки
у максимально стислий термін.
Решта країн, не маючи іншого виходу, покладаються
більшою мірою на відтермінування сплати податкових
і боргових зобов’язань, що може призвести в довгостроковій перспективі до негативної ланцюгової реакції в економіці (тривалий дефіцит бюджету, проблеми
із загальною платоспроможністю).
Висновки. Провівши дослідження за темою, можна
зробити висновок, що в умовах пандемії майбутнє
туристичної галузі сильно залежить від компаній, які
надають стійкі та інклюзивні товари та послуги. Тому
діяльність зосереджена на п’яти сферах діяльності:
безперервному професійному навчанні, підприємництві, створенні інфраструктури для стійкого туризму,
адаптованості у часи кризи та стійкості, включаючи
такі сфери, як збереження природи та збереження
культурної спадщини. Аналіз ситуації з коронавірусом
за останні два роки свідчить, що людям некомфортно
сьогодні подорожувати, тому агентствам безпеки по
всьому світу необхідно провели фантастичну роботу з
розроблення протоколів, які повернули довіру громадськості до подорожей.
Україна має значний туристичний потенціал і можливості для розвитку внутрішнього туризму, стимулювання та підтримання якого сприятимуть поліпшенню
іміджу країни на міжнародному рівні, допоможуть
привабити іноземних туристів та мінімізувати втрати,
спричинені пандемією.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ COVID-19
Бочко О.Ю., Клювак О.В., Пак Д.-М.І. Дослідження маркетингових комунікацій у сфері роздрібної
торгівлі в умовах COVID-19. У статті виокремлено підходи до трактування поняття «маркетингова комунікація» у сучасних умовах господарювання та запропоновано його розглядати як діяльність підприємства,
пов’язаної з рекламою, стимулюванням збуту, спонсоруванням подій, зв’язками з громадськістю та публічністю, інструментами прямого, інтерактивного, рекомендаційного маркетингу, а також омніканальністю взаємодії зі споживачами, цифровою трансформацією підприємства та фінтех-системами. Установлено, що в
умовах COVID-19 доцільним є застосування та розвиток системи онлайн-інструментів просування локальних продуктових мереж, а саме: «блогінг», розіграші призів та акційні пропозиції в соціальних мережах,
поштова реклама в рамках програм лояльності, розміщення проєктів на краудфандингових платформах (непряма реклама) з можливістю залучення інвестицій, sms-реклама або вайбер-реклама через CRM-систему
підприємства, Інтернет-реклама. Досліджено особливості функціонування системи маркетингових комунікацій у сфері роздрібної торгівлі у контексті цифрової трансформації та використання CRM-систем підприємствами. Запропоновано розуміти процес розвитку системи маркетингової комунікації підприємства в
умовах COVID-19 через призму тріади «здоров’я – безпека – взаємодопомога».
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, омніканальність, реклама, товари першої необхідності, COVID-19, роздрібна торгівля.
Бочко Е.Ю., Клювак О.В., Пак Д.-М.И. Исследование маркетинговых коммуникаций в сфере розничной торговли в условиях COVID-19. В статье выделены подходы к трактовке понятия «маркетинговая
коммуникация» в современных условиях хозяйствования и предложено рассматривать его как деятельность
предприятия, связанную с рекламой, стимулированием сбыта, спонсированием событий, связями с общественностью и публичностью, инструментами прямого, интерактивного, рекомендательного маркетинга, а
также омникальностью взаимодействия с потребителями, цифровой трансформацией предприятия и финтех-системами. Установлено, что в условиях COVID-19 целесообразно применение и развитие системы онлайн-инструментов продвижения локальных продуктовых сетей, таких как: «блогинг», розыгрыши призов
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и акционные предложения в социальных сетях, почтовая реклама в рамках программ лояльности, размещение проектов на краудфандинговых платформах (непрямая реклама) с возможностью привлечения инвестиций, sms-реклама или вайбер-реклама через CRM-систему предприятия, Интернет-реклама. Исследованы особенности функционирования системы маркетинговых коммуникаций в сфере розничной торговли в
контексте цифровой трансформации и использования CRM-систем предприятиями. Предложено понимать
процесс развития системы маркетинговой коммуникации предприятия в условиях COVID-19 через призму
триады «здоровье – безопасность – взаимопомощь».
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, омникальность, реклама, товары первой
необходимости, COVID-19, розничная торговля.
Bochko Olena, Kliuvak Oksana, Pak Diana-Mariia. Research on marketing communications in the sphere
of retail trade during the COVID-19 pandemic. The approaches to the interpretation of the concept of «marketing
communication» in modern business conditions are singled out. The authors propose to consider this concept as an enterprise activity related to advertising, sales promotion, event sponsorship, public relations, direct, interactive, referral
marketing, omnichannel interaction with consumers, digital transformation of the enterprise and fintech ecosystems.
The development trends of the essential commodities market and some aspects of goods promotion in retail networks
in the conditions of Covid-19 are analyzed. The turnover of retail trade in Ukraine and Lviv region in January-September 2021, monthly expenses for home food in Ukraine in the first quarter of 2021 are studied. It is established that
for the 1st quarter of 2021 the equivalent total soaring per person averaged UAH 91.55. for one day. The dynamics of
prices for basic necessities in Ukraine in 2021 is presented (in% from December 2020 to September 2021). Analyzing
the prices of essential goods from December 2020, it was proved that egg prices fell sharply to -20% from May to August, and prices for sunflower oil rose sharply from March to September 2021. Online and offline tools for promoting
retail networks in Ukraine are systematized. It is important to use and develop the system of online tools for promoting
local product networks in the conditions of Covid-19, in particular «blogging», prize drawing and promotional offers
in social networks, mail advertising related to loyalty programs, posting projects on crowdfunding platforms (indirect
advertising) with the possibility to attract investments, sms-advertising or viber-advertising through the CRM-system
of the enterprise, Internet advertising. The peculiarities of the functioning of the marketing communications system
in the sphere of retail trade in the context of digital transformation and the CRM-systems using of enterprises are
investigated. The authors propose to understand the development process of marketing communication system in the
conditions of Covid-19 pandemic through the prism of the triad «health-security-mutual aid».
Key words: marketing, marketing communications, omnichannel, advertising, essential commodities,
COVID-19, retail trade.
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання за умов високого рівня невизначеності,
швидких змін у навколишньому середовищі та жорстких бюджетних обмежень усі учасники ринку змушені шукати нестандартні рішення для ефективних
стратегій просування та розвитку свого підприємства.
Пріоритетними заходами стратегій просування в умовах пандемії є маркетингові комунікації. Вони відіграють важливу роль у формуванні вибору споживачів.
Цей вибір стосується не лише продукту чи послуги, а
й управління інформацією та цілями. Ураховуючи роль
інформації в сучасній роздрібній торгівлі, доцільно
проаналізувати особливості та сутність сучасних
інструментів маркетингових комунікацій, вплив світової кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусної хвороби, на сферу маркетингових комунікацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові
доробки стосовно теоретико-методологічних напрямів
розвитку маркетингових комунікацій розкрито в працях зарубіжних учених: Ч. Кули, Ф. Котлера, В. Вонга,
Д. Сондерса, Г. Армстронга, В. Веллса, Дж. Бернета,
С. Моріарті. Серед вітчизняних науковців проблеми
маркетингових комунікацій вивчали Л.А. Мороз,
Н.С. Косар, Є.В. Крикавський. Вищевказані дослідники зробили вагомий внесок у розвиток системи
комунікацій. Проте, незважаючи на велику кількість
робіт, залишається і досі недостатньо вивченим використання маркетингових комунікацій у роздрібній торгівлі в умовах пандемії COVID-19.

Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є визначення впливу COVID-19 на маркетингові комунікації в межах ринку роздрібної торгівлі,
дослідження обсягу витрат населення, динаміки цін на
товари першої необхідності в умовах пандемії, а також
розроблення рекомендацій щодо використання маркетингових комунікацій в умовах COVID-19.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пандемія коронавірусної хвороби та карантинні обмеження
змінили підхід до формування системи маркетингової
комунікації в торгових мережах. У першу чергу фінансові потоки були скеровані на онлайн-спілкування або
телерекламу.
Варто зазначити, що ще в 1909 р. Чарльзом Кулі
було визначено комунікацію як механізм, за допомогою якого існують і розвиваються людські стосунки, а
символи, вироблені людським розумом, передаються у
просторі і зберігаються в часі [1]. На думку відомого
науковця Джона Дьюї, існування суспільства полягає у процесах передачі інформації та комунікації. Це
означає, що, передаючи інформацію, суспільство може
«передати культурну спадщину від покоління до покоління» [2], а отже, може функціонувати в умовах навколишнього середовища, що постійно змінюються. Суть
комунікації полягає не лише в передачі інформації, а й
у створенні бажаного ефекту. Цю закономірність урахували у своїй діяльності підприємства, орієнтовані на
максимальний прибуток, які тепер, використовуючи
відповідні інструменти, налагоджують функціонал
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із ринком, щоб формувати ідентичність та
У середньому на місяць
імідж компанії, продавати конкретні товари
чи послуги.
Маркетингова комунікація є ключовим
м’ясо та м’ясопродукти
кондитерські вироби
інструментом маркетингової стратегії, прак21,9%
та солодощі 8,8%
тичної реалізації ринкових цілей, а також
цілеспрямованою діяльністю підприємства в
хліб та хлібопродукти
олія та жири 8,1%
умовах ринку та конкуренції. Завдання мар15,7%
кетингової комунікації полягає у тому, щоб
вплинути на поведінку споживача та його
риба та рибопродукти
ставлення до ринку так, щоб це дало можмолоко, сир та яйця
6,4%
ливість реалізувати поточні та довгострокові
13,5%
завдання підприємства. Трактування поняття
безалкогольні напої та
«маркетингова комунікація» провідних світофрукти – по 5,9%
Овочі, включаючи
вих науковців-економістів наведено в табл. 1.
картоплю 11,7%
Можна стверджувати, що маркетингова
інші продукти
комунікація у сучасних умовах господарюхарчування 2,1%
вання – діяльність підприємства, яка охоплює
рекламу, стимулювання збуту, спонсорування
Рис. 1. Місячні витрати на домашнє харчування в Україні
подій, зв’язки з громадськістю та публічу першому кварталі 2021 р.
ність, інструменти прямого, інтерактивного,
рекомендаційного маркетингу, може характе- Джерело: [7]
ризуватися омніканальністю, тісно пов’язана
чування однієї сім’ї на місяць становили 5 328 грн. На
із цифровою трансформацією та фінтех-системами.
Спалах пандемії COVID-19 різко вплинув на життя рис. 1 зображено середні місячні витрати на окремі
та засоби існування людей у всьому світі. Це також види продуктів першої необхідності.
За І квартал 2021 р. еквівалентні сукупні витрати на
порушило глобальну економічну діяльність. Пандемія
впливає на торгівлю в кількох вимірах, це: її прямий одну людину в середньому становили 91,55 грн на одну
вплив на здоров’я та пов’язані із цим зміни в поведінці добу. На рис. 2 зображено зміну цін на товари першої
людей, наслідки дій уряду щодо запобігання поши- необхідності, а саме: борошно пшеничне, картоплю,
ренню вірусу та вплив пандемії в Україні. Оборот роз- крупи гречані, масло вершкове, молоко, олію соняшнидрібної торгівлі в Україні та Львівській області із січня кову, сири, хліб житній, цукор та яйця протягом року.
Аналізуючи ціни на товари першої необхідності з
по вересень 2021 р. наведено в табл. 2.
Відповідно до Даних державної служби статистики грудня 2020 р., можна стверджувати, що ціни на яйця
України за І квартал 2021 р., сукупні витрати на хар- різко впали, до -20% з травня по серпень, а ціни на
Трактування понять «маркетингова комунікація» та «реклама»
як основних складників маркетингової комунікації
Автор
Ф. Котлер
[3]
В. Вельс,
Дж. Бернет,
С. Моріарті [4]
Т. Маслова,
С. Божук,
Л. Ковалик
[5]
Є. Ромат
[6]

Визначення поняття
Маркетингова комунікація є засобом просування товарів і включає такі основні елементи: рекламу,
стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, особисті продажі, прямий маркетинг, менеджмент.
Реклама є платною, знеособленою комунікацією, що здійснюється визначеним спонсором, який
використовує засоби масової інформації, у тому числі інтерактивні медіа, для переконання або
впливу на цільову групу.
Реклама – інструмент комунікаційної політики, заснований на використанні неособистих форм
комунікації, який розрахований на необмежену кількість людей, здійснюється за допомогою
платних/безкоштовних засобів поширення інформації з чітко визначеним джерелом фінансування,
формами та підтриманням інтересу у фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей, а також сприяє їх
реалізації.
Реклама – це вид соціальної, масової комерційної комунікації, яка створюється й оплачується
конкретним рекламодавцем. Метою комунікації є формування у одержувачів рекламного
повідомлення певної психологічної установки на предмет реклами.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні та Львівській області у січні-вересні 2021 р.
Оборот роздрібної торгівлі у
січні-вересні 2021 р., млн грн
Україна
Львівська область

Джерело: [7]

Таблиця 1

1030216,4
63940,7

Таблиця 2

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах), %
вересень 2021 р.
січень-вересень 2021 р.
до вересня 2020 р.
до січня-вересня 2020 р.
105,9
112,2
113,3
120,1

71

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
60
50
40
30
20
10
0
-10

Січень

Лютий

Березень Квітень

Травень Червень Липень

Серпень Вересень

-20
-30

Джерело: [7]

Рис. 2. Зміна цін на товари першої необхідності в Україні у 2021 р.
(%, грудень 2020 р. – вересень 2021 р.)

олію соняшникову стрімко зростали з березня по вересень 2021 р.
Індекс інфляції (індекс споживчих цін) характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги,
які населення купує для невиробничого споживання.
Рівень інфляції в Україні у жовтні 2021 р. становив
100,9%. Поряд із загальним індексом інфляції для аналітичних цілей використовується також базовий індекс
інфляції, розрахунок якого дещо відрізняється від
основного індексу. Рівень базової інфляції в Україні у
жовтні 2021 р. становив 101,0% Також проаналізуємо
зміну споживчих цін в Україні за 2021 р. до аналогічного попереднього періоду (рис. 3).
Маркетингова комунікація – це реклама і просування бренду продуктів у всіх засобах масової
інформації, включаючи прямий маркетинг, цифрові
медіа, Інтернет, SMS-повідомлення на упаковці як
частина просування бренду, діяльності бренду щодо
зв'язків із громадськістю, експериментальних маркетингових програм, розміщення продуктів, мерчандайзинг, спонсорство маркетинг брендів і категорій
продуктів.

Основна мета маркетингової комунікації на місці продажу продуктів харчування – привернути увагу покупця
та просувати поточну пропозицію товару. Це робить
стратегічне маркетингове повідомлення більш привабливим, допомагає розташувати продукцію в межах об’єкта
продажу та збільшує його впізнаваність, нагадує про
існування продукту, його ціну (або рекламні кампанії)
чи необхідність його придбання, а також впливає на прийняті рішення про покупку. Це сприяє ініціації покупок
(особливо імпульсивних), зменшує коливання клієнтів,
викликані невизначеністю покупки, впливає на сприйняття якості продукції та сприяє іміджу бренду.
Із метою поширення інформації про роздрібну
мережу потрібно брати участь у популярних тематичних
форумах за профілем своєї діяльності. На рис. 4 зображено інструменти для просування роздрібних мереж.
Щоб привернути увагу покупців до своєї продукції,
потрібно мати корпоративний блог у рамках PR-заходів
із використанням Інтернету, розміщення новин і заміток про торговельну мережу.
Роздрібні мережі характеризуються високим рівнем розвитку, що пов’язано зі збільшенням кількості
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Рис. 3. Зміна споживчих цін в Україні у 2021 р. (% до попереднього року)
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Рис. 4. Інструменти для просування роздрібних мереж України

Джерело: удосконалено на основі [10; 11]

магазинів. Проте в сучасних умовах роздрібні мережі
мають орієнтуватися на підвищення ефективності за
рахунок збільшення товарообігу. Комплексне поєднання різноманітних інструментів просування товарів
роздрібних мереж забезпечить необхідний вплив комунікації на потенційних споживачів та розширить їхню
клієнтську базу.
Розглянемо приклад двох супермаркетів, у яких є
повний спектр товарів першої необхідності та які за
версією Forbes є найбільшими компаніями за обсягами
виручки (табл. 4.)
За версією Forbes «АТБ-Маркет» посідає друге
місце в Україні, за половину 2021 р. товарообіг
«АТБ-Маркет» зріс на 20%, до 85,3 млрд грн.
Цього року у серпні ТОВ «АТБ-Маркет» відкрило
перше кафе у супермаркеті, загалом планує відкрити
багато подібних закладів, для них це ще один спосіб
підвищити привабливість для середнього класу. Також
«АТБ-Маркет» відкрило та оновило 26 магазинів, збільшили асортимент товарів середньої цінової категорії.
У минулому році мережа «Сільпо» зайшла одразу
до двох торгових вузьких ринків, запустивши мережу
товарів для «хобі OffTop» і міні-маркети «FoodPod».

Основний бізнес «Сільпо» – розвиток власної доставки.
Причому не тільки в Києві, але й у 50 менших містах.
Також цього року «Сільпо» відкрило віртуальний ресторан із доставкою «Сільпо Resto».
Окрім того, варто зазначити, що особливо в умовах пандемії коронавірусної хвороби ключовими
аспектами ефективного функціонування системи
маркетингових комунікацій є цифрова трансформація
підприємств, зокрема використання CRM-систем, а
також омніканальність комунікацій зі споживачами та
покупцями. Омніканальність – це використання різних
каналів комунікацій із клієнтом, що передбачає наявність єдиної системи, у якій ведуться, змінюються і
поширюються на всі залучені канали такі блоки: єдиний профіль клієнта/потенційного клієнта/партнера;
комерційний каталог продуктів з усіма умовами та
правилами ціноутворення та конфігурації; база знань
(рис. 5) [12–14].
Таким чином, можна стверджувати, що розвиток
системи сучасних маркетингових комунікацій підприємства тісно пов’язаний із цифровою трансформацією економіки, зокрема використанням CRM-систем
(табл. 4).

Найприбутковіші торгові мережі першої необхідності в Україні
ТОВ «АТБ-Маркет»

№ 2 за версією Forbes

ТОВ «Сільпо»

№ 5 за версією Forbes

Джерело: [15]
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Таблиця 4

Виручка: 123,9 млрд грн
Зростання виторгу: 18%
Прибуток: 5,8 млрд грн
Виручка: 80,2 млрд грн
Зростання виторгу: 3%
Прибуток: н/д
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РОЗДРІБНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
(інформатизація, автоматизація, роботизація)

діяльність на цифрових платформах
(маркетплейсах)
використання АІС із вбудованими
інтелектуальними технологіями,
зокрема штучним інтелектом (ШІ),
машинним навчанням і розширеною
аналітикою
глобальна присутність завдяки
виходу на електронні ринки
та глобальна гіперконкуренція

забезпечення
безпосередньої
комунікації
між виробниками
та споживачами
скорочення
трансакційних
витрат
за одночасного
підвищення
продуктивності
праці

омніканальність комунікацій
зі споживачами та покупцями
зростання ризиків і рівня
невизначеності під час прийняття
стратегічних рішень унаслідок
динамічних змін технологій
та кон’юнктури ринків

Рис. 5. Система маркетингових комунікацій у структурі
цифрової трансформація підприємств роздрібної торгівлі

Джерело: удосконалено на основі [12–14]

Висновки. Отже, сучасний розвиток підприємства та ефективна маркетингова комунікація в умовах
COVID-19 передбачають цифрову трансформацію та
діджиталізацію процесів із формуванням омніканальної системи комунікацій із клієнтами (колл-центр,
месенджери, соціальні мережі, власний сайт тощо),
інтеграційної інфраструктури на основі API-систем,

системи збору, сортування, аналізу та оцінки даних для
прийняття рішень на основі CRM-систем, ERP-систем
та інших інноваційних цифрових рішень. В умовах
COVID-19 доцільним є застосування та розвиток системи онлайн-інструментів для просування роздрібних
мереж, а саме: «блогінг», розіграш призів та проведення рекламних акцій через соціальні мережі, пряма

Особливості використання CRM-системи підприємствами на прикладі SalesDrive
у контексті маркетингових комунікацій
Функціональне
призначення

Таблиця 4

Деталізація інформації

Прояви омніканальності комунікації зі споживачами (покупцями) та додаткові переваги:
– сайти – служби доставки, маркетплейси, конструктори;
– телефонія;
– Sms, Viber, e-mail;
Інтеграція
– соціальні мережі;
– PPO, каса;
– оплата, виписки («ПриватБанк», «Монобанк»);
– аналітика ( Google Ads, Google analytics).
Можливості у CRM-системі:
– визначення рівня ефективності реклами та доцільності використання певного виду реклами;
Рекламні кампанії – моніторинг кількості заявок і продаж, які зроблені після рекламної кампанії;
– аналіз «рекламна кампанія → відвідування сайту → заявки по телефону/он-лайн →продажі»
– визначення показника окупності витрат на рекламну кампанію.

Джерело: складено на основі [12–14]
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sms-реклама або вайбер-реклама через CRM-систему
підприємства, розміщення проєктів на краудфандингових платформах (непряма реклама) з можливістю залучення інвестицій. Через пандемію COVID-19 основою
розвитку системи маркетингової комунікації стане взаємодія в межах тріади «здоров’я – безпека – взаємо-

допомога». Підприємства, які хочуть вижити у новому
середовищі, повинні соціально орієнтуватися, швидко
оновлювати і зміцнювати систему маркетингових
комунікацій із цільовим сегментом, якомога швидше
досліджувати та використовувати нові комунікаційні
канали.
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БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Антохова І.М. Брендинг як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. У статті розглядається один із нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності – просування бренду. Проаналізовано етапи створення нового бренду відповідно до сучасної концепції.
Досліджено сутність терміна «брендинг» з декількох позицій, зокрема розглянуто сутність індивідуальності
бренду та його особливості. Визначено категорію «брендбук» та чинники, які впливають на нього. Метою
статті є обґрунтування теоретичних і методичних засад брендингу як інструменту маркетингової діяльності
підприємства та його впливу на конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто інструменти брендингу,
які використовуються тією чи іншою мірою. Проаналізовано, які переваги дає бренд споживачеві та власнику бренду. Аналіз питань управління брендом є актуальним, оскільки бренд є потужним інструментом для
успішного бізнесу, він є необхідним чинником ефективного просування товарів на ринок.
Ключові слова: ідентичність, індивідуальність, бренд, брендинг, позиціонування, брендбук, логотип,
фірмовий стиль.
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Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Антохова И.М. Брендинг как фактор повышения конкурентоспособности компании. В статье рассматривается один из неценовых методов обеспечения конкурентоспособности – продвижение бренда. Проанализированы этапы создания нового бренда в соответствии с современной
концепцией. Исследована сущность термина «брендинг» с нескольких позиций, в частности рассмотрены
сущность индивидуальности бренда и его особенности. Определена категория «брендбук» и факторы, влияющие на него. Целью статьи является обоснование теоретических и методических основ брендинга как
инструмента маркетинговой деятельности предприятия и его влияния на конкурентоспособность предприятия. Рассмотрены инструменты брендинга, используемые в той или иной степени. Проанализированы преимущества, которые дает бренд потребителю и владельцу бренда. Анализ вопросов управления брендом актуален, поскольку бренд является мощным инструментом для успешного бизнеса, необходимым фактором
эффективного продвижения товаров на рынок.
Ключевые слова: идентичность, индивидуальность, бренд, брендинг, позиционирование, брендбук, логотип, фирменный стиль.
Vodianka Liubov, Sybyrka Liudmyla, Anthohova Iryna. Branding as a factor of increasing the competitiveness of the enterprise. This article considers one of the non-price methods of ensuring competitiveness – promotion of the production brand. The creation of a new brand and a modern concept are analyzed. The essence of the
term «branding» is studied from several positions. The essence of brand individuality and its features are considered. The concept of «brand book» and the factors that are included in this concept are also analyzed. The purpose
of the article is to substantiate the theoretical and methodological principles of branding as a tool for marketing
activities of the enterprise and its impact on the competitiveness of the enterprise. Branding tools that are used to
one degree or another are studied. It is also analyzed what benefits the brand gives to the consumer and the brand
owner. Analysis of brand management is relevant because the brand is a powerful tool for successful business, it is
a necessary factor for the effective promotion of goods on the market. The presence of a competitive advantage for
companies characterizes their ability to meet not only functional but also intangible needs of customers, leading to
the transfer of images, associations that promote self-identification with the brand. Branding adds value, and brands
do not exist in the physical world, but in the minds of people. We can say that the basis of value is the capital of
the brand. The brand's capital reflects its uniqueness and value to consumers. Given the prospects of this area of
research and its practical value, it is necessary to identify the main factors that affect the value of the brand, to justify
their varieties. Today, branding is an important aspect that must be considered in the formation of development strategy of any enterprise, because it helps to communicate with the target audience, it contributes to a number of goals
for socio-economic development, and reflects, to some extent, individuality enterprises. Such a process as brand
formation helps to increase the level of competitiveness of the enterprise. In general, the brand has a positive effect
on increasing profits, sales, consolidation in a particular segment due to its uniqueness and preferences of customers.
Key words: identity, individuality, brand, branding, positioning, brand book, logo, corporate identity.
Постановка проблеми. Тривалий час бренди були
незамінною частиною нашого повсякденного життя.
Водночас їх широке поширення у сучасному світі
майже непомітно. Навколо нас так багато речей, що ми
рідко запитуємо про їх походження та функції. Останнім часом це питання привертає дедалі більше уваги з
боку дослідників та компаній.
Брендинг і сам бренд допомагають збільшувати
прибутковість компанії та обсяг продажів, розширити
асортимент й уявлення споживачів щодо унікальної
якості продукції, інтегруватися у конкретні сегменти
ринку та реалізувати довгострокові плани розвитку.
Але найголовніше, що він дає компанії, – це лояльність
споживачів, іншими словами, їхню вірність. Найвища
лояльність споживачів (відданість) – це майже фанатична повага до бренду та відданість йому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку брендингу проводилися такими вченими, як Д. Аакер, Ф. Котлер, О. Зозульов, Є. Ромат,
О. Бонко, Ю. Гуля, О. Ніфатова, Т. Любаренко, Т. Поліщук, О. Уколова та ін. Однак лише незначна частина
авторів ураховувала у визначенні бренду як економічний, так і психологічний аспект. Серед них можна
виділити Р. Батра, Ф.І. Шаркова, Л.С. Захарчева,
Є.В. Серьогіна.

Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є аналіз теоретичних та практичних засад брендингу,
а також дослідження його впливу на конкурентоспроможність компанії. Зокрема, відповідно до мети, поставлено
такі завдання: проаналізувати сутність понять «бренд»,
«брендинг», «брендбук»; розглянути поняття індивідуальності та ідентичності бренду; дослідити інструменти брендингу та проаналізувати переваги бренду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «бренд» походить від brandе, що означає «ставити
клеймо», оскільки в давнину клеймом (брендом) були
відзначені тільки високоякісні продукти. Вироби з
клеймом виділяються серед подібних товарів і набувають індивідуальності. Брендові товари завжди продавалися за найвищою ціною. Брендування додає доданої
вартості загальним товарам та послугам (тобто товарам без бренду).
Бренд – це «група реальних та віртуальних ідей,
висловлених у торговій марці, і за правильного управління він матиме вплив та цінність». Бренд – «це добре
відома торгова марка або назва компанії, яка користується належною репутацією та виробляє якісні товари
та послуги» [2].
Варто зазначити, що «золотим віком» створення
торгової марки був кінець ХІХ ст., коли було ство-
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Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
рено багато найвідоміших брендів, зокрема Coca-Cola
(1886 р.), American Express (1850 р.).
Бренд повинен бути визначений не лише з погляду
інтересів споживачів, ай із погляду того, навіщо бренди
потрібні компанії.
Отже, бренд – сукупність емоційних, психологічних та соціальних концепцій в уяві споживача, а також
загальна структура певних матеріальних елементів, які
можуть підвищити конкурентоспроможність продукції, а отже, збільшити продажі та прибуток бізнесу.
Успіх бренду на ринку багато в чому залежить від
сприйняття споживачами цього бренду. Що стосується
розпізнавання бренду, то необхідно визначити поняття
«ідентичність бренду».
Ідентичність бренду – це поєднання особливостей
та цінностей, за якими споживачі можуть чітко визначити конкретний бренд. Зазвичай ідентичність – це
форма та образ, у якому виробник хоче донести бренд
до суспільства. Доцільно визначити основні інструменти брендингу, які повинні формувати перевагу
товару на ринку як ключового чинника забезпечення
конкурентоспроможності компанії [3, с. 135–142]:
1) довготривала підтримка ідентичності бренду;
2) представлення бренда, тобто концентрація уваги
споживачів на сильних аспектах компанії з метою
забезпечення відповідних переваг для цільових груп
споживачів;
3) позиціонування бренду, щоб відрізнити товари
від інших товарів і надати їм специфічні функції, які
важко або неможливо імітувати;
4) соціалізація бренду, тобто рішення бренду щодо
соціальних потреб споживачів, а саме: самореалізація,
спілкування, підтримка, визнання тощо.
Із погляду психології бренди – це образи, що розвиваються у свідомості споживачів, і ці образи формуються
великою кількістю асоціацій та їх повторень. Їх можна
розділити на чотири категорії характеристик, які зумовлені відчутними та невідчутними характеристиками, а
також раціональними та емоційними перевагами.
Продукція під індивідуальним брендом повинна
бути унікальною та з вищою якістю, ніж лінійні продукти, асортимент або товари, що входять у котирування компанії. Успіх бренду залежить від витрат на
рекламу, унікальності товару, якості упаковки, концепції нового бренду та ступеня задоволеності споживачів. Завдяки прийняттю стратегії розпізнавання
брендів бренди можна чітко коригувати відповідно
до конкретних сегментів ринку та цільової аудиторії.
Однак деякі бренди не можуть адаптуватися до інших
країн/регіонів, тому, виходячи на міжнародний ринок,
іноді рекомендується використовувати інші імена для
бренду. Кожному бренду потрібно докласти особливих
зусиль і мати власний рекламний бюджет, що певною
мірою знижує загальну прибутковість товарного асортименту. Успіх одного бренду не буде передано іншим
брендам, отже, ця стратегія може розглядатися лише як
захисна.
Отже, індивідуальність бренду складається з таких
частин:
– можливість підтримувати повідомлення торгових
марок реальними даними;
– рішучість для досягнення поставлених цілей;
– бажання надати споживачам об'єктивні докази
заявленого статусу торгової марки;

– постійне вдосконалення характеристики товару
чи послуги;
– підтримування високої якості продукції;
– здатність ефективно спілкуватися зі споживачами;
– можливість установити та підтримувати бездоганну репутацію торгової марки;
– ефективні інформаційні заходи: тестування,
товарний обмін, надання гарантійних послуг та послуг
високого рівня.
Ознаки, що визначають особливість бренду, дають
змогу аналізувати та оцінювати рекламні кампанії,
вивчати вплив особливостей на лояльність клієнта до
бренду та створювати новий імідж бренда. В індивідуальності бренду повинні визначатися купівельні
потреби, бажання та цінності споживачів, пов’язані з
певними характеристиками бренду та які викликають
позитивні емоції споживачів щодо товару [4].
Сьогодні більшість компаній використовує поняття
«бренд» для різних цілей. Із погляду громадськості
«бренди» – це відома марка (назва, логотипи), яка
користується великим попитом. Усі компанії намагаються стати брендом, оскільки їхня продукція матиме
певні переваги перед конкурентами. Для споживачів
така продукція є «№ 1», оскільки вона може характеризувати і самого покупця як бренд. Усім відома популярність Coca-Cola, Apple, Levi’s та ін. Протягом багатьох
років більшість людей усе ще віддана бренду, забезпечуючи, таким чином, постійний дохід і попит на такі
компанії [3, c. 217].
Розглянемо інструменти брендингу, які частіше за
все використовуються [4]:
1. Формування архітектури бренду.
Архітектура бренду – це організаційна структура портфеля брендів, що визначає роль бренду та
взаємозв'язок між ним (наприклад, Ford і Taurus) та
середовищем товарного ринку (Sony Theatre і Sony
TV). Архітектура бренду визначається п’ятьма вимірами: портфелем бренду, роллю в портфелі, роллю в
різних контекстах товарного ринку, структурою портфеля та графічним представленням портфеля.
2. Становлення ідентичності бренду.
Ідентичність бренду – це ідеальний набір асоціацій, які повинні мати споживачі, коли посилаються
на бренд. Фактичний набір асоціацій називається іміджем. Зазвичай ідентичність та імідж бренду не будуть
на 100% збігатися. Основне завдання бренд-менеджера
під час створення ідентичності бренду – привести
образ бренду у відповідність із його іміджем. Ідентичність бренду знаходиться на вершині піраміди і повинна контролювати архітектуру бренду та комунікаційними програмами. Ідентичність включає три частини:
суть бренду, стрижневу ідентичність та розширену
ідентичність.
3. Створення програм комунікацій.
Програми комунікацій часто називають рекламою. Це не зовсім правильно, оскільки реклама – це
лише частина комунікаційної програми. Окрім того,
це поняття також включає такі інструменти: зв’язки з
громадськістю, гласність, благодійність, спонсорство.
За класичною класифікацією реклама поділяється на
інструменти ATL та BTL. Реклама ATL використовує
масові або широкого спектру медіаканали для передачі рекламної інформації великій кількості людей.
Реклама BTL – це персоніфіковане спілкування між
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конкретним споживачем та брендом. Останнім часом
усе більше прихильників з'являються у рекламних кампаніях TTL або у інтегрованих маркетингових комунікаціях. Це комплексні кампанії, які охоплюють увесь
спектр медіаканалів ATL та BTL, зазвичай побудованих навколо якогось центрального посилання: подій чи
медіаканалів.
За словами світового експерта з управління Томаса
Геда, компанії витрачають значну суму коштів на створення та підтримку брендів, часто без чіткої мети та
можливості оцінки результатів.
Ми всі є споживачами певних товарів та послуг.
Щогодини ми бачимо велику кількість однакових продуктів різних виробників, різних країн, із різною упаковкою та назвами. Однак насправді вони майже не
відрізняються один від одного. Який б ви вибрали?
Зазвичай той товар, придбаний раніше (або про який
чули), або товар, який буде рекомендований продавцем. Мільйони покупців приходять однаково. Як
результат, деякі товари продаються краще, ніж інші.
Це означає, що в одних випадках відносини «товар –
покупець» міцніші та стабільніші, ніж в інших. Тому
його визначають як бренд – частина знань про товар,
виражена назвою та дизайном товару, який підтримує
стабільний і тісний зв'язок із покупцями. Іншими словами, коли цільовий споживач має чіткий зв’язок між
конкретним товаром (групою товарів) та його брендом,
це і буде момент, коли народиться новий бренд. Тому
найважливішим завданням для виробників є створення
умов для виникнення та консолідації цього зв’язку
та генерування позитивних реакцій у покупців (адже
негативні реакції також вироблятимуть бренди, але
антибренди) [1].
Створити власний бренд – мрія будь-якого підприємця. Якщо наполегливо вирішувати проблему поетапно, то шлях до мрії стане коротшим.
Створення бренду починається з аналізу інформації, отриманої в процесі маркетингових досліджень,
і визначення стратегії бренду, яка включає цілі та
завдання, яких необхідно досягти. Це дуже відповідальний і складний етап, оскільки він закладає основу
для того, щоб бренд продовжував існувати на ринку
в полі комунікацій. Однак практичний досвід показує, що творці брендів часто не приділяють достатньо
уваги розробленню стратегії, а відразу починають розробляти елементи бренду.
Після формулювання стратегії бренду настає етап
створення брендбуку (англ. – brand book), який є офіційним документом компанії, де описуються концепція бренду, його атрибути, цільова аудиторія, позиціонування та інші способи комунікації зі споживачами,
за допомогою яких компанія-розробник установлює
комунікаційні зв'язки зі споживачами. Також брендбук
містить указівки щодо логотипів компаній, включаючи
докладні інструкції стосовно використання кожного
фірмового елемента компанії на різних рекламних чи
корпоративних носіях.
Брендбук – це опис основних елементів ідеології
та атрибутів бренду. До елементів брендбуку відносяться [1]: місія компанії, бренду; ідентичність і цінності бренду; позиціонування бренду; назва; логотип;
слоган; музика; колір; шрифт; фірмовий бланк; друк;
візитні картки; папки, конверти, буклети; фірмовий
одяг; сувеніри.

Помилково думати, що створення бренду починається з розроблення логотипу. Більше того, логотип, як
правило, ототожнюють із брендом, що являє собою серйозну оману та помилку. Фактично брендинг починається з розроблення ідеології бренду, що включає у себе
місію, ідентичність, позиціонування та цінність бренду.
Без детальної ідеології бренд не матиме можливості налагодити ефективну комунікацію із цільовою
аудиторією. Д. Акер уважає, що вартість бренду складається з п’яти компонентів, серед яких:
1) обізнаність споживачів про бренд;
2) сприйняття споживачами якості та репутації;
3) асоціації бренду;
4) лояльність споживачів до бренду;
5) інші запатентовані цінності бренду (товарні
знаки, патенти, ноу-хау) [5].
Кожна компанія, яка починає створювати бренд,
повинна бути впевнена в тому, що буде здатна:
1) гарантувати якість та обсяг продукції;
2) проводити чітку і послідовну цінову політику;
3) використовувати однакову ідентифікаційну упаковку;
4) забезпечувати постійну дистрибуцію у цільовому
каналі збуту;
5) забезпечувати комплексну маркетингову підтримку на всіх етапах розвитку бренду [5].
Не дивно, що попит на брендинг як техніку управління з кожним днем зростає, тому стає все важче
отримати ефективність завдяки традиційним зусиллям бренду. Хороша віддача вимагає великих інвестицій, включаючи фінансові та професійні. У цьому разі
метод проб і помилок стає надто дороговартісним.
У міру насичення ринку ситуація ускладнюється,
а випуск нових брендів стає дорожчим і складнішим.
У багатьох категоріях товарів (таких як фруктові соки,
пиво, алкогольні напої) кількість торгових марок стає
критичною. Знайти незайняту перспективну нішу стає
все важче. У поєднанні з постійним зростанням витрат
на рекламу, зростанням конкурентних комунікацій та
появою великої кількості вже лояльних клієнтів їх стає
все складніше «відібрати» у конкурентів. Усе це призвело до напруженої конкуренції між поточними та
потенційними брендами, що в результаті призводить
до відбору найсильніших.
Отже, визначимо переваги бренду для споживачів:
1) Можливість запам'ятовувати та класифікувати
різні продукти в пам'яті.
2) Можливість приймати рішення в незнайомих
ситуаціях.
3) Можливість швидкого спілкування.
4) Швидка оцінка ситуації.
Визначимо, що ж бренд не дає власнику:
1) бренд не є синонімом якості або привабливості
продукції;
2) бренди не гарантують вибору конкретних споживачів.
Переваги бренду для власника:
1) Гарантована увага споживачів, будь-який товар в
категорії буде порівнюватися з вашим. За інших рівних
умов ви переможете.
2) Загалом інформація про ваш товар вважатиметься надійною без спеціальних доказів.
3) Канал дистрибуції (магазин) виявить симпатію
до вашого товару.
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4) Спад у рекламі не матиме великого впливу на
продажі.
5) Новизна та зміни, пов’язані з брендом, завжди
привертають увагу споживачів.
Висновки. Брендинг – це потужний комплексний
вплив на споживача через систему різних елементів
просування (рекламу, зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту, прямий маркетинг, фірмовий стиль,
спеціальні події тощо), спрямований на формування
у свідомості споживчої аудиторії цілісного та сталого
способу, що ідентифікує торгову марку і відрізняє її від
конкурентів на ринку. Це змушує виробників поліпшувати якість товарів і послуг, диференціювати технічні
характеристики під різні споживчі сегменти, збільшу-

вати витрати на рекламу, розробляти заходи щодо стимулювання збуту, знаходити оригінальні назви і вдосконалювати упаковку.
Потужність бренду зростає зі збільшенням кількості
людей, які його знають. Іншими словами, чим більше
людей поділяють концепцію бренду, тим сильніший
бренд. Сила бренду залежить не лише від пізнаваності,
а й від його впливу на споживачів, тобто наскільки споживач довіряє і поважає компанію та наскільки сильне
його бажання володіти продукцією бренду.
Отже, можна стверджувати що бренд – нематеріальна, а емоційна цінність, що відображається в
особливому ставленні споживачів до торгової марки
компанії.
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Кузнєцов А.М. Стратегічне управління підприємствами в умовах цифрової трансформації.
У статті систематизовано поняття «стратегічне управління», «цифрова зрілість». Узагальнено наукові підходи до формування засад стратегічного управління, визначено особливості формування стратегій в умовах
впливу цифрової трансформації. Доведено необхідність розроблення та впровадження сучасних методів
стратегічного управління промисловими підприємствами для розвитку економіки України. Запропоновано методичні рекомендації щодо проведення стратегічного оновлення на основі таких складників процесу
виробництва, як ресурси підприємства, ринкове середовище, цифрові технології та конкурентні переваги.
Визначено чинники, що впливають на рівень цифрової зрілості промислових підприємств. Доведено необхідність упровадження методики оцінки рівня цифрової зрілості промислових підприємств в Україні.
Ключові слова: трансформація, цифровізація, стратегія, управління, цифрова зрілість, конкурентні
переваги, оцінка.
Кузнецов А.Н. Стратегическое управление предприятиями в условиях цифровой трансформации.
В статье систематизированы понятия «стратегическое управление», «цифровая зрелость». Обобщены научные
подходы к формированию основ стратегического управления, определены особенности формирования стратегий
в условиях влияния цифровой трансформации. Доказана необходимость разработки и внедрения современных
методов стратегического управления промышленными предприятиями для развития экономики Украины. Предложены методические рекомендации для проведения стратегического обновления на основе таких составляющих
процесса производства, как ресурсы компании, рыночная среда, цифровые технологии и конкурентные преимущества. Определены факторы, влияющие на уровень цифровой зрелости промышленных предприятий. Доказана
необходимость внедрения методики оценки уровня цифровой зрелости промышленных предприятий в Украине.
Ключевые слова: трансформация, цифровизация, стратегия, управление, цифровая зрелость, конкурентные преимущества, оценка.
Kuznetsov Аndrii. Strategic management of enterprises in the digital transformation conditions. In the mo
dern process of digitization and increased competition in the markets, industrial enterprises must manage their production rationally and efficiently, in accordance with rapidly changing customer requirements. This is evidenced by global
trends in national economies: the share of products manufactured by sectors of the traditional economy is constantly
decreasing, and digital – is increasing, forming a competitive advantage in commodity markets. The development
of globalization, digital information and communication technologies leads to a reduction in the product life cycle,
increasing the rate of change of customer needs and market processes. This requires industrial enterprises to create
conditions for business development based on digital technology solutions or business models that have not been used
before, the result of these tasks will be the transformation of existing and the formation of new competitive advantages
in the market. Due to the constant changes in the environment under the influence of digitalization change the structure
and management conditions of all components of production systems, so it is necessary to continuously adapt production. The tasks of such adaptation are realized by strategic management of enterprises on the basis of the provisions of
the Industry 4.0 concept. The author offers methodical recommendations for strategic renewal of the enterprise on the
basis of such components of the production process as; enterprise resources, market environment, digital technologies
and competitive advantages. It is proved that digital transformation should be carried out at the stage of maturity in
five areas: formation of regulatory framework, advanced technology, creation of a single digital platform, training and
retraining to work in the digital ecosystem, search and implementation of new technological solutions, transition to a
new business paradigm based on effective digital development strategies. It is proved the necessity of introduction of
a technique of an estimation of a level of digital maturity of the industrial enterprises in Ukraine.
Key words: transformation, digitalization, strategy, management, digital maturity, competitive advantages, evaluation.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку світової та національних економік під впливом
процесів цифровізації та посилення конкуренції на
ринках промислові підприємства повинні управляти
своїм виробництвом раціонально й ефективно, відповідно до вимог клієнтів, які швидко змінюються. Про
це свідчать світові тенденції розвитку національних
економік: частка продукції, виготовленої секторами
традиційної економіки, постійно зменшується, а цифрової – збільшується, формуючи конкурентні переваги
на міжнародних та національних товарних ринках.
Розвиток глобалізації, цифрових інформаційних та
комунікаційних технологій призводить до зменшення
життєвого циклу продукту, збільшення швидкості зміни
потреб клієнтів та ринкових процесів. Зазначене потребує
від промислових підприємств створення умов для розвитку
бізнесу, заснованого на цифрових технологічних рішеннях
або бізнес-моделях, які не застосовувалися раніше, результатом виконання цих завдань буде трансформація наявних
та формування нових конкурентних переваг на ринку.
У зв'язку з постійними змінами середовища під
впливом цифровізації змінюються структура та умови
управління всіма компонентами виробничих систем, необхідна безперервна адаптація виробництва.
Завдання такої адаптації реалізуються стратегічним
управлінням підприємствами з урахуванням положень
концепції Індустрія 4.0. Розроблення та впровадження
сучасних методів стратегічного управління промисловими підприємствами має велике значення для економіки України, оскільки тільки раціональні та ефективні
управлінські рішення створюють умови для забезпечення сталого розвитку сучасних вітчизняних підприємств с урахуванням вимог ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні основи формування стратегічного управління розвитком підприємств закладено у наукових
працях І. Ансоффа, К. Ендрюса, М. Портера, К. Прахалада, Г. Хемела, Кім Чана, Рене Моборна та ін. Серед
вітчизняних науковців напрацювання у визначенні
проблем розвитку стратегічного управління підприємствами в умовах цифрової трансформації мають
А. Вишневский, О. Ґудзь, В. Довгань, В. Зубенко,
А. Колот, К. Компанець, З. Шершньова та ін.
Разом із тим аналіз наукових праць із теми дослідження свідчить, що залишаються недостатньо розкритими проблеми побудови українськими підприємствами
стратегій розвитку під впливом цифрової трансформації,
а також не отримав достатнього обґрунтування вплив
цифрової зрілості на формування конкурентних переваг
підприємств на ринку. Зазначене зумовлює необхідність
подальших досліджень проблем стратегічного управління підприємствами в умовах цифрової трансформації.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є розвиток науково-методичних засад формування стратегічного управління промисловими підприємствами з урахуванням досягнень цифрової економіки.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: узагальнення наукових
підходів до формування засад стратегічного управління; визначення впливу цифрової трансформації на
структуру стратегії промислових підприємств; обґрунтування необхідності урахування цифрової зрілості
підприємств під час визначення та можливості виконання завдань стратегічного управління.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасні промислові підприємства господарюють в
умовах посилення конкуренції на товарних ринках,
активізації впливу цифрових технологій, нестабільності зовнішнього й внутрішнього середовища, що
призводить до необхідності впровадження нових методів організації їхньої діяльності.
Особливості розвитку промисловості України в
сучасних умовах потребують упровадження цифрових технологій, оскільки вони необхідні для зростання
ефективності та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств на національному та міжнародному ринках. Упровадження стратегічного управління процесами цифрової трансформації сприяє змінам традиційних моделей бізнесу та зумовлює появу
нових продуктів [1, c. 39].
В умовах зростаючої фінансової невизначеності,
цифровізації, генерування нових інформаційних
ризиків (наприклад, кіберризиків), проблем із логістичними ланцюжками виникає необхідність удосконалення наявних наукових підходів до розуміння сутності та організації процесів стратегічного управління,
на основі яких можна вдосконалити існуючі або розробити нові методики формування стратегій.
Проведений аналіз наукових праць сучасних дослідників із цієї тематики дає змогу зробити такі висновки:
– по-перше, існує велика кількість визначень сутності поняття «стратегічне управління», яке характеризується з позицій теорії та методології управління та
з урахуванням стратегічних завдань розвитку;
– по-друге, окремі дослідники під час визначення
сутності дефініції «стратегічне управління» пропонують
його розглядати як процес формування стратегії [2–8].
У ході дослідження було систематизовано підходи
науковців до визначення сутності «стратегічне управління» та особливостей стратегій розвитку підприємств
в умовах впливу цифрової трансформації (табл. 1).
За результатами проведеного аналізу, як свідчать
дані наведеної таблиці, автором поділено різні підходи
науковців до визначення сутності поняття «стратегічне
управління» на дві групи.
До першої групи дослідників віднесено наукові
напрацювання вчених, які приділяли увагу проблемам
теорії та методології стратегічного управління.
Уперше поняття «стратегічне управління» у своїх
дослідженнях запропонував І. Ансофф. У праці «Стратегічне управління» він визначає стратегічне управління
як діяльність, що пов’язана з постановкою цілей і стратегічних завдань розвитку підприємства та організації
ефективних взаємовідносин між ним і середовищем, які
сприяють досягненню своїх стратегічних цілей.
Необхідно зазначити, що І. Ансофф поясняв сутність дефініції «стратегічне управління» на основі
поняття «стратегія», формуючи технологію стратегічного управління на засадах безперервної процедури
прийняття й реалізації стратегічних рішень [5].
Дж. Хіггінс визначає стратегічне управління як
процес, що здійснюється під час реалізації завдань
місії підприємства на основі управління його взаємодією з оточенням [6, с. 3].
Більш розгорнуте поняття стратегічного управління
пропонує Д. Хассі. Він уважає, що стратегічне управління –
це комплексний засіб управління бізнесом, який ураховує
не лише ринки та прийняття рішень, а й соціальний роз-
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Таблиця 1
Систематизація підходів дослідників до визначення сутності поняття «стратегічне управління»
та особливостей стратегій розвитку підприємств
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»
Сутність стратегічного
Результати стратегічного
Автори
Період
управління
управління
Побудова взаємовідносин між
Сприймання вимог зовнішнього
І. Ансофф [5]
1965 рік
підприємством і середовищем
середовища
Взаємодія підприємства з його
Дж. Хіггінс [6]
Здійснення місії
1983 рік
оточенням
Соціальний розвиток, відповідність
Д. Хассі [7]
Засіб управління підприємством
2002 рік
організаційній культурі
Виживання в довгостроковій
О.С. Віханський [8]
Людський потенціал
1999 рік
перспективі, досягаючи своїх цілей
ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ
Автори
Запропоновані алгоритми
Вид стратегії
Період
К. Ендрюс [9]
SWOT-аналіз
Економічна
1970-ті роки
М. Портер [10]
П'ять сил конкуренції
Типові конкурентні стратегії
1980-ті роки
Г. Хемел і К. Прахалад [11]
Стержневі компетенції
Стратегія лідерства
1990-ті роки
Інновація цінності, що забезпечує
Кім Чан та Рене Моборн [12]
Стратегія «блакитного океану»
2005 рік
лідерство на ринку

Джерело: сформовано автором на основі [5–12]

виток, відповідність стратегії організаційній структурі
та клімату [7]. Тобто підприємство під час упровадження
стратегічного управління повинно враховувати не лише
економічні умови, а й соціальні чинники, що створюють
умови для формування організаційної культури.
Особливість поняття «стратегічне управління»,
наданого О. Віханським [8, c. 13], полягає у такому:
стратегічне управління підприємством залежить від
людського потенціалу як головного чинника ефективної
організації взаємодії зі споживачами, оскільки створює
умови для проведення своєчасних змін на підприємстві,
що формують нові конкурентні переваги на ринку.
Учені другої групи у своїх дослідженнях приділяли
увагу проблемам розвитку науково-методичних засад
формування стратегій, їхній структурі, особливостям
та видам (табл. 1).
Рекомендації дослідників цієї групи є важливими для
побудови ефективних стратегій розвитку підприємств в
умовах цифровізації. Наприклад, К. Ендрюс запропонував стратегію, засновану на відповідності між існуючими
ринковими можливостями і здібностями фірми за заданого рівня ризиків (економічну стратегію). Він довів, що
основним методом, який визначає завдання нової стратегії, є SWOT-аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників,
вплив яких визначає можливості та загрози [9].
В умовах цифрової трансформації дослідження
можливостей і загроз для підприємств на основі
матриці SWOT-аналізу сприяє вибору підприємством
тих інноваційних продуктів і послуг, що користуються
попитом споживачів.
Наукові підходи до розроблення стратегії бізнесу,
засновані на конкурентній позиції організації, та й
самі конкурентні стратегії розробив М. Портер [10].
Використання під час формування стратегії в умовах
цифровізації запропонованої дослідником моделі п'яти
сил конкуренції створює можливість визначити сильні
та слабкі позиції підприємства на ринку і визначити ті
нові продукти й послуги, які (відповідно до прогнозу)
можуть дати максимальні результати для його розвитку.

Важливою для врахування сучасних змін у діяльності підприємств, що відбуваються під впливом цифровізації, є стратегія стержневих компетенцій, яку
запропонували К. Прахалад і Г. Хемел [11].
Використання підприємствами положень зазначеної стратегії сприятиме формуванню так званих стержневих компетенцій, тобто здатності підприємства до
чогось унікального на основі цифрової зрілості, що
забезпечує конкурентні позиції на ринках.
Наступна стратегія, яка в умовах впливу цифрових
технологій та посилення конкуренції між підприємствами є важливою для них, – це стратегія «блакитного
океану». Зміст стратегії «блакитного океану» полягає
у формуванні такого сектору ринку нових товарів, де
відсутня конкуренція.
Основним чинником успішного створення «блакитного
океану» є інновація цінності, яка передбачає, що однакове
значення мають як цінність, так і інновація. Тобто «блакитні океани» є результатом не лише розроблення технологічних інновацій, а й їх застосування під час створення
цінності для споживача нових продуктів [12].
Використання результатів проведеного дослідження
різних напрацювань науковців сприятиме визначенню
концептуальних науково-методичних положень для
формування підприємствами ефективних стратегій
розвитку в умовах цифрової трансформації.
На начальному етапі формування стратегій для
активізації процесів упровадження підприємствами
передових цифрових технологій виникає необхідність
оновлення існуючих стратегій, оскільки існує тісний
зв'язок між технологічною структурою підприємства
та стратегією його розвитку. Оновлення стратегії
створює для підприємств потенціал збереження стійкості функціонування в невизначених умовах, коли
конкуренція може негативно вплинути на продаж або
оплату продукції. При цьому самі цифрові технології забезпечують нові функціональні можливості, які
можуть суттєво змінити традиційну бізнес-стратегію
підприємства.
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У зв'язку із цим необхідно визначитися, які елементи існуючих стратегії будуть оновлюватися або
проєктуватися заново через вплив цифровізації та
інших технологічних змін.
Перед формуванням нової стратегії слід визначити, як
вплине стратегічне оновлення на такі складники процесу
виробництва, як ресурси підприємства, ринкове середовище, цифрові технології, цінності (конкурентні переваги).
1. Ресурси підприємства, які все більше переходять від
своєї фізичної форми до цифрових еквівалентів, що часто
перевершують їх за багатьма параметрами. Під час формування стратегії за умов цифрової трансформації підприємствам необхідно враховувати такі зміни ресурсів:
– збільшення обсягів цифрових активів, включаючи
програми, бази даних, оцифровані документи у різних
формах (текст, графіка, відео, аудіо), експертні системи,
нейронні мережі або пристрої штучного інтелекту;
– можливість праці персоналу в режимі фрілансерів, коли цифрові компетенції можуть бути використані для функціонування підприємства без прив'язки
до географічного розташування (програмісти, дизайнери, консультанти, експерти, маркетологи тощо);
– використання робототехніки у виробничих процесах, обслуговуванні виробництва та в управлінні,
а також дронів та безпілотних літальних апаратів для
виконання логістичних функцій.
2. Зміни ринкового середовища, представленого
основними суб'єктами, що діють на ринку: клієнтами,
покупцями, споживачами. Під час формування стратегії слід ураховувати таке:
– споживачі представлені різними категоріями,
включаючи таких клієнтів, які мають цифрові компетентності; які не мають базових цифрових знань і
навичок або навіть доступу до технології;
– здійснення аналізу великих даних у режимі реального часу та штучний інтелект дають змогу формувати
як середньостатистичний портрет споживача та робити
прогнози, так і пропонувати йому додаткові товари чи
послуги відповідно до виявлених уподобань;
– клієнтська база може бути сформована як традиційними засобами на основі CRM-системи, так і з залученням промоушен-інструментів (включаючи Інтернетрекламу, блогерів, створення контенту на замовлення).
3. Технології цифрової трансформації, які мають ураховуватися під час формування стратегії підприємства:
– цифрова ідентифікація та управління доступом
для клієнтів, що включають комплексну обробку ідентифікаторів користувачів, відстеження дій, запобігання
шахрайству, витоку даних та порушенню конфіденційності та таємності;
– використання соціальних мереж як інтерактивних платформ для обміну особистою та груповою
інформацією, включаючи не лише експертні споживчі
судження, а й емоційний стан споживачів;
– формування ефектів цифрової взаємної довіри у
спільнотах користувачів, включаючи можливості створення діалогів із клієнтами на основі сучасних інфокомунікацій;
– когнітивні обчислення, включаючи штучний інтелект, обробку сигналів, розпізнавання об'єкта, взаємодію людини з комп'ютером;
– блокчейн-технології – використання реєстру на
основі створення цифрових записів, які формуються на
комп'ютерних системах і не можуть бути змінені після

підписання криптографічним підписом, що запобігає
будь-якому зловживанню записами;
– хмарні обчислення, що здійснюються через передачу ресурсів зберігання та обробки на серверний сайт,
розташований в Інтернеті, та обслуговується спеціалізованою компанією.
4. Цінності (конкурентні переваги), що формуються
на основі цифровізації та відрізняють підприємство від
конкурентів під час створення для споживачів особливих
процедур та механізмів комунікацій. До них відносяться:
– цифрова екосистема, що включає функціонал зі
збору та обробки даних про потреби та переваги клієнтів;
– мультисервісні цифрові платформи, що створюються для залучення не лише прямих клієнтів, щоб
підвищити перехресний продаж та лояльність клієнтів,
а й постачальників послуг;
– проєктування кіберзахисту та систем кібербезпеки з метою зниження дії інформаційних загроз та
захисту від кібершахрайства.
Підприємство не може розробити нову стратегію
без оцінки реального потенціалу нових технологій і
його здатності набувати необхідних навичок та ресурсів. І навпаки, підприємство не може впровадити кожен
новий компонент цифрової технології без стратегічного плану щодо її використання.
Отже, під час упровадження підприємствами цифрових технологій вони мають оновлювати свою стратегію. У зв'язку із цим будь-якому підприємству спочатку необхідно визначитися зі своїми технологічними
та цифровими пріоритетами, а потім формувати стратегію досягнення цілей діяльності та зміни відповідної
бізнес-моделі з урахуванням цифрової зрілості самого
підприємства, його керівництва та працівників.
Розвиток процесів цифрової трансформації залежить
від стану та інтеграції підприємств у цифрову економіку, який прийнято називати рівнем цифрової зрілості
(digital maturity). Автори моделі цифрової зрілості доводять, що вона відображає готовність компанії до цифрової трансформації і включає рівень розвитку не лише
цифрових технологій, а й клієнтського досвіду, управління даними і корпоративної культури [13; 14].
Отже, цифрова зрілість визначає: готовність (організаційну та стратегічну) підприємства до цифрової трансформації; рівень упровадження цифрових технологій у
практичну діяльність, а також глибину змін у виробничому процесі, у структурі та змісті бізнес-моделі; у якісних характеристиках процесів прийняття рішень, заснованих на цифровій зрілості керівництва та працівників.
На рівень цифрової зрілості промислових підприємств впливають такі чинники: наявність керівників, топменеджерів та персоналу із цифровими компетентностями; здатність стратегічного планування впровадження
процесів цифрової трансформації; ефективність систем
управління ризиками, систем забезпечення процесів
залучення стейкхолдерів. Отже, цифрова трансформація
вимагає оцінки рівня цифрової зрілості підприємств, а
потім упровадження тих цифрових технологій, які відповідають цьому рівню. Для промислових підприємств
питання оцінки рівня цифровізації – ключове, насамперед, для визначення стратегії розвитку, виявлення проблем упровадження і використання трансформації та
формування державних заходів підтримки.
Висновки. Стратегічне управління цифровою трансформацією має проводитися топ-менеджментом промисло-
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вих підприємств на основі раціональних завдань стратегії,
виконання яких вимагає підтримки власників та керівництва, кваліфікованих кадрів (що мають необхідні цифрові
навички), корпоративної культури та належної звітності.
Цифрову трансформацію підприємств слід здійснювати на стадії зрілості за п'ятьма напрямами: фор-

мування нормативної бази, випереджальної технології,
створення єдиної цифрової платформи, підготовка та
перекваліфікація кадрів для роботи у цифровій екосистемі, пошук та впровадження нових технологічних
рішень, перехід до нової парадигми бізнесу на основі
ефективних цифрових стратегій розвитку.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СПОСІБ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Лісова Р.М. Цифрова трансформація як спосіб адаптації бізнес-моделі в умовах діджиталізації економіки. У статті обґрунтовано необхідність адаптації бізнес-моделі підприємства до умов цифрової економіки.
Проаналізовано вплив інформаційно-комунікаційних технологій на бізнес-моделі на основі міжнародних показників. Приведено статистичні дані щодо рівня використання ключових цифрових технологій на українських
підприємствах та підприємствах країн ЄС. Авторка підкреслює необхідність здійснення цифрової трансформації та реалізації концепції «Індустрія 4.0.», що неминуче призводить до зростання продуктивних сил на основі цифрового виробництва. Наведено особливості адаптації бізнес-моделі до процесів цифрової трансформації.
Продемонстровано переваги цифрової трансформації на прикладі успішної кооперації провідного промислового
підприємства та ІТ-компанії. Виділено ключові вигоди від інвестицій у цифрову трансформацію бізнес-моделей.
Ключові слова: цифрова трансформація, бізнес-модель, Індустрія 4.0, цифрова економіка, трансформація бізнес-моделі.
Лисова Р.М. Цифровая трансформация как способ адаптации бизнес-модели в условиях диджитализации экономики. В статье обоснована необходимость адаптации бизнес-модели к условиям цифровой
экономики. Проанализировано воздействие информационно-коммуникационных технологий на бизнес-модели на основе международных показателей. Приведены статистические данные по уровню использования
ключевых цифровых технологий на украинских предприятиях и предприятиях стран ЕС. Автор подчеркивает необходимость осуществления цифровой трансформации и реализации концепции «Индустрия 4.0», что
неизбежно приводит к росту производительных сил на основе цифрового производства. Приведены особенности адаптации бизнес-модели к процессам цифровой трансформации. Представлены особенности адаптации бизнес-модели к процессам цифровой трансформации. Продемонстрированы преимущества цифровой
трансформации на примере успешной кооперации ведущего промышленного предприятия и ИТ-компании.
Выделены ключевые преимущества от инвестиций в цифровую трансформацию бизнес-моделей.
Ключевые слова: цифровая трансформация, бизнес-модель, Индустрия 4.0, цифровая экономика, трансформация бизнес-модели.
Lisova Ruslana. Digital transformation as a way to business model adaptation in the context of digitalization
of the economy. The article is devoted the problem of business models adaptation to the modern digital economy conditions and based on the latest research and statistics on this issue. The objective processes of digitalization, which are
taking place at a fast pace and stimulate accelerated growth, modernization and improvement of competitiveness of key
sectors, primarily in the field of means of production, innovative development, introduction of new business models, are
highlighted. Substantiated the necessity of digital transformation of business models based on the modern technologies.
The analysis of influence information and communication technologies on the creation of new and transformation of existing business models in different countries carried out on international indicators. Given statistics of the level of using
key digital technologies in Ukrainian enterprises and enterprises of EU countries. The author emphasizes the needed for
digital transformation and implementation the "Industry 4.0" concept, which inevitably leads to increasing in productive
forces based on digital production. To achieve this goal, in article used methods of statistical research and comparative
analysis to assess the level of use of digital technologies in enterprises. We believe that such a comprehensive study
determines the relevance of this work and requires further scientific study in the context of digital transformation of
Ukrainian enterprises and the conditions of technology implementation. The author presents the features of business
model adaptation to the processes of digital transformation. The advantages of digital transformation are demonstrated
on example of successful cooperation of a leading industrial enterprise and an IT company. The key benefits, both direct
and indirect, arising from investments in the digital transformation of business models are highlighted. Further development of this issue can be expressed in the development of a set of measures that will contribute to the formation of digital
space in economic sectors and provide competitive advantages at the sectoral and national levels.
Key words: digital transformation, business model, Industry 4.0, digital economy, business model transformation.
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Постановка проблеми. Всеохоплюючі процеси
діджиталізації руйнують традиційні способи господарювання, основними причинами та пусковими механізмами радикальних змін є індивідуалізація попиту,
ефективність використання ресурсів та скорочення
циклу розроблення продукції. Цифровізація викликає
структурні зміни в економіці та галузях, її вплив є багатогранним, тому актуальним постає питання адаптації
бізнес-моделей до нових умов. Україна не є винятком
глобального тренду, Індустрія 4.0 та інноваційні цифрові технології масово впроваджують як на державному
рівні у програмах розвитку країни, так і на корпоративних рівнях. Відповіддю на трансформаційні зміни економіки країни та суспільства є актуалізація досліджень
практичного напряму цифровізації та її впливу на мікрорівень. Реалії сьогодення вказують на відставання України від загальних тенденцій у ЄС щодо запровадження
цифрового суспільства, упровадження та реалізації концепції Індустрії 4.0, тому критичного значення набуває
прийняття конкретних заходів та зосередження зусиль
на подоланні відставання. Установлення належних умов
для розгортання Індустрії 4.0 та трансформації бізнесмоделей відповідно до її принципів сприятиме конкурентоспроможності виробництва, залученню інвестицій
в економіку та загальному економічному зростанню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження трансформації бізнес-моделей розглядається
багатьма науковцями. Зокрема, Д. Шальмо, C. Вільямс
[4] розглядають вплив технологій на економіку та суспільство, розкриваючи основні інструменти та етапи
цифрової трансформації моделей бізнесу; M. Блашке,
М. Цигайна досліджують вплив цифрових технологій на
структуру бізнес-моделі за допомогою матриці, що описує
вплив ключових цифрових елементів на різні компоненти
бізнес-моделі. Основні аспекти впровадження Індустрії
4.0 та технологічну дорожню карту, що визначає стратегію Індустрії 4.0 на підприємстві, досліджено А. Устундаг
та Е. Чевікджан [7]; фундаментальними дослідженнями
у сфері пливу технологій на економіку та бізнес є роботи
К. Шваба [2] Серед українських науковців це питання
також набуло актуальності, зокрема І.Г. Яненковою [6]
висвітлено ключові акценти трансформації промисловості та економіки України; О.І. Піжук [11] проаналізовано
рівень готовності України до цифрової трансформації
економіки та здійснено оцінку рівня освоєння цифрових
технологій у ключових галузях України; О.П. Степаненком розкрито концептуальні положення дослідження та
розв’язання проблем цифрової трансформації в контексті
становлення і розвитку цифрової економіки; В.Г. Бодровим та ін. запропоновано концептуальну схему трансформації бізнес-моделей промислових підприємств.
Формулювання завдання дослідження. Вищезгадані дослідження актуальні, цікаві та зробили вагомий
внесок у дослідження впливу нових технологій на бізнес-моделі, розроблення стратегій цифрової трансформації, але водночас бракує досліджень комплексного
характеру, що розглядають адаптацію моделей бізнесу
до умов цифрової економіки.
Мета статті полягає у дослідженні рівня використання ключових технологій цифрової економіки та їхнього
впливу на трансформацію бізнес-моделей підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні
роки в Україні тривають дискусії щодо вибору оптимальних та максимально ефективних шляхів розвитку циф-

рової економіки. Використання базових цифрових технологій у промисловості як ядрі економічного розвитку
сьогодні відстає від інших секторів, таких як банківський,
роздрібна торгівля чи інформація та телекомунікації.
У процесі розвитку нових технологій та їх упровадження
учасники ринку використовують різні шляхи цифрового
прискорення, частина яких є більш ефективними, інші –
не приносять бажаних результатів, важливим є виокремлення і фіксація хибних сценаріїв та шляхів діджиталізації. Складні економічні умови, викликані обмеженнями
через пандемію, для багатьох підприємств у розвинутих
країнах стали поштовхом до зростання рівня цифровізації та трансформації власних бізнес-моделей. Звичайно,
Україна не є винятком, розвиток національної економічної системи зазнав суттєвих змін, які спричинили підвищений попит на цифрові технології та послуги для
організації робочих процесів, зміну способів взаємодії з
клієнтами та партнерами тощо. Взаємозв’язок цифровізації та інноваційного розвитку є беззаперечним, оскільки
прискорення інноваційного розвитку ґрунтується на
впровадженні саме цифрових технологій, що сприяють
формуванню нових моделей бізнесу.
Низка сучасних досліджень, що розкривають умови
становлення цифрової економіки та діджиталізації промислового сектору, вказує на динамічні процеси деіндустріалізацї української економіки. Зокрема, дослідження
Центру Разумкова відображає процеси прискореної деіндустріалізації України за допомогою структури експорту,
де найбільшу частку становить переважно сировина, а не
товари з високою доданою вартістю. Тобто сьогодні Україна не готова до впровадження технологій Індустрії 4.0,
оскільки в багатьох сферах ще не завершився процес упровадження Індустрії 3.0, а рівень автоматизації в українській
промисловості поки що є нижчим середнього. Відповідно,
проблема так званого цифрового стрибка, коли підприємствам потрібно терміново пройти рівень 3.0 і рухатися
до 4.0, постає у країні дуже гостро. Разом із тим у низці
галузей інтенсивність використання цифрових технологій (і так само все, що з ними пов’язане, – автоматизація,
роботизація) є вкрай низькою (у гірничодобувній промисловості, наприклад). Така ситуація є причиною істотного
відставання у продуктивності праці в галузі [1, c. 117].
Зміни, викликані експоненційним технологічним розвитком, впливають на бізнес у чотирьох ключових напрямах: на очікування клієнтів, на покращення продукту, на
спільні інновації та на організаційні форми. Чи то споживачі чи підприємства, клієнти все частіше опиняються в
епіцентрі економіки, мета якої – поліпшити якість обслуговування. Більше того, фізичні продукти та послуги тепер
можуть бути модернізовані за рахунок цифрових можливостей, які збільшують їхню цінність. Нові технології
роблять активи більш довговічними та стійкими, а дані й
аналітика змінюють спосіб їх обслуговування. А поява глобальних платформ та інших нових бізнес-моделей означає,
що таланти, культуру та організаційні форми доведеться
переосмислити. Загалом, невблаганний перехід від простої
цифровізації (Третя промислова революція) до інновацій,
заснованих на комбінації технологій (Четверта промислова революція), змушує компанії переглянути способи
ведення бізнесу [2]. У сучасному світі традиційні чинники,
що забезпечували стійке економічне зростання, вичерпали
себе, і пошук незадіяних виробничих потужностей, дешевих енергоносіїв чи сприятливої зовнішньої кон`юнктури
не виправдовує очікувань, тому важливою проблемою
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сьогодні постає активізація інвестиційних процесів у
«цифру». Адже сучасним джерелом конкурентних переваг
держави виступають інновації та підприємницька діяльність, основою якої є нові цифрові компетенції, впровадження сучасних технологій та адаптація бізнес-моделей
до умов цифрової економіки [3, c. 115].
У контексті цифрової трансформації бізнес-моделей важливу роль відіграє технологічний потенціал,
що сприяє пришвидшенню темпів діджиталізації. Сьогодні продукція виготовляється з механічними та електронними компонентами, котрі являють собою складні
системи, які дають змогу поєднувати апаратне та програмне забезпечення і зберігання даних, що робить їх
більш розумними та взаємопов’язаними. Наслідком
створення нових бізнес-моделей та трансформації існуючих є цифровізація послуг, процесів та ланцюгів створення вартості [4, c. 1]. Процеси цифрової трансформації вимагають чіткого розуміння того, як саме технології
впливають на бізнес-середовище в конкретних умовах
господарювання. Досліджуючи вплив цифрових технологій на бізнес, варто звернути увагу на індикатор ICT
Influencing New Business Models, що розраховується в
межах комплексного показника GCI Huawei. Значення
індикатора ґрунтується на дослідженнях Світового економічного форуму, цей показник відображає, наскільки
ІКТ допомагають створювати нові бізнес-моделі та
трансформують існуючі в конкретній економіці (рис. 1).
Вищенаведені дані свідчать, що значення індикатора
ICT Influencing New Business Models для України становить 6, таке значення є нижчим за середнє серед охоплених досліджуванням 79 економік; для країн із розвиненою цифровою економікою дане значення є вищим за
середнє: для США, Швеції, Німеччини – 9, Японії – 10.
Практично в усіх країн-сусідів показник є вищим, аніж
в України, окрім Білорусі, тут значення однакові. Також
варто вказати, що значення індикатора залишається на
такому рівні з 2015 р., тобто згідно з дослідженнями
GCI, кардинальних змін у впливі ІКТ на формування
бізнес-моделей протягом п’яти років не відбулося.
Погоджуємося з думкою, що найважливішим аспектом цифровізації економіки для України в найближчі
роки є кількісне визначення вартості, що може бути
отримана бізнесом і суспільством протягом наступ-

ного десятиліття від цифрової трансформації ключових
галузей. Критично важливим є розроблення дорожньої
карти для цих галузей та налагодження співпраці з урядовими структурами для успішної реалізації та переходу ключових галузей економіки до Індустрії 4.0 [6].
Успішна адаптація системи до впровадження і реалізації
концепції «Індустрія 4.0» вимагає врахування трьох особливостей: по-перше, горизонтальної інтеграції через
ланцюжки доданої вартості; по-друге, вертикальної
інтеграції і мережевої роботи виробничих та сервісних
систем; по-третє, наскрізного проєктування загального
ланцюжка створення вартості. Насамперед, вертикальна
інтеграція передбачає перехресний зв’язок та діджиталізацію структурних компонентів бізнес-моделі на основі
технологій, що дає змогу здійснити цифровий перехід
до Smart factory з високим рівнем гнучкості, клієнтоорієнтованості та індівідуалізації виробництва. З іншого
боку, горизонтальна інтеграція забезпечує повне створення вартості, збагачуючи при цьому життєвий цикл
продукту за допомогою інформаційних технологій,
ефективного фінансового управління та матеріальних
потоків. Наскрізне проєктування допомагає процесам
розроблення продукту шляхом цифрової інтеграції
допоміжних технологій та врахування вимог клієнтів,
дизайну продукту, обслуговування і переробки [7, c. 6].
Світовий досвід діджиталізації бізнесу показує,
що ступінь інтеграції засобів ІКТ у бізнес-процеси
відрізняється залежно від структур окремих компаній та галузей. Так, згідно з наявними статистичними
даними, найбільш уживаними нині цифровими технологіями є хмарні обчислення, великі дані, програмне
забезпечення для роботи з клієнтами, в основі якого
лежить технологія обміну даними та 3D printing. Використання базових цифрових технологій на підприємствах України все ще перебуває на низькому рівні, про
це свідчать дані офіційного сайту статистики (рис. 2).
Отже, використання базових технологій цифрової економіки на українських підприємствах в останні роки залишається практично на одному рівні. Якщо порівнювати
значення з країнами ЄС, то помітним є відставання практично по всіх показниках, наприклад охоплення широкосмугового фіксованого доступу до мережі Інтернет в
ЄС на рівні 92%, що на 30% більше, ніж в Україні. Щодо

Рис. 1. Значення показника ICT Influencing New Business Models для країн у 2020 р.

Джерело: розроблено автором за даними [5]
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Джерело: складено автором за даними [8; 9]

використання технологій хмарних обчислень, то основна частка послуг припадає на використання електронної
пошти та зберігання файлів: у 2020 р. лише 10% українських підприємств використовували хмарні технології (для
порівняння: у країнах ЄС частка таких підприємств становить 36% у тому ж році). Аналіз великих даних переважно
проводився за допомогою смарт-пристроїв або датчиків,
вагому частку підприємств, що застосовують дану технологію, становлять підприємства торгівлі. Використання 3D
printing є досить слаборозвиненим: лише 2% підприємств
використовують цю технологію для виробництва прототипів і моделей для власного використання. Відносно
новою технологією для підприємств України є виростання
робототехніки, частка таких підприємств станом на 2021 р.
становила 2,9%, переважно це обслуговуючі роботи для
забезпечення безпеки чи контролю. Частка підприємств,
що використовували промислових роботів, – 1,2%. Використання таких цифрових технологій, як програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM),
програмні засоби для управління внутрішніми інформаційними потоками (ERP), є досить обмеженим на вітчизняних підприємствах.
Якщо говорити про стан розвитку Індустрії 4.0 в
українських галузях, то вони все ще перебувають на
ранній фазі розвитку, прогрес є, однак він слабкий і
розрив між розвинутим світом зростає з кожним роком.
Одні з перших проєктів реалізації в даному напрямі
з`явилися в металургії та машинобудуванні і демонструють окремі технології та принципи дії Індустрії
4.0. Успішна трансформація бізнес-моделі на основі
сучасних технологічних рішень та успішна реалізація концепції 4.0 неминуче призводять до зростання
конкурентоспроможності підприємства та збільшення
прибутку. Прикладом може слугувати трансформація
моделі бізнесу компанії «Інтерпайп» у співпраці з лідером руху 4.0 в категорії ІТ-компаній – IT-Enterprise.
Компанія «Інтерпайп» стала успішним прикладом
в розвитку Індустрії 4.0 для всієї української промисловості. Результатом діджиталізації даного підприємства
стала реалізація концепції Smart Factory та трансформа-

ція традиційної вертикальної бізнес-моделі в клієнтоорієнтовану, де основними пріоритетами виробництва
виступають індивідуалізація та оперативність виконання
замовлень. Застосування сучасних засобів Industrial
Internet of Things, що інтегрують дані рівня цеху в єдиній
ERP-системі, синхронізують цеховий персонал та виробниче обладнання, а застосування сучасних процедур
оптимізації скорочує до мінімуму кількість переналадок
і дає змогу швидко побудувати ефективний виробничий
план. Загалом ключовими факторами проєкту стали: скорочення часу узгодження замовлень на 20%, зростання
ефективності виробничого персоналу 45% та скорочення
часу простоїв виробничого обладнання на 30% [10].
Оскільки нині питання цифрової трансформації
економіки та суспільства не викликають сумнівів, підтвердженням чого є досвід провідних країн та компаній світу, ключовими складниками розвитку цифрової
економіки як чергового етапу формування сучасної
моделі виробничо-технологічної та соціальної системи
суспільства на основі результатів Четвертої промислової революції є нормативне-правове забезпечення, інфраструктура, безпека мереж (кібербезпека), підготовка
професіоналів і набуття базових цифрових навичок
населенням, а також формування партнерств для створення технологічних платформ. Саме на це має бути
спрямована функція держави, реалізація якої потребує
відповідної інвестиційної політики [11, c. 297].
Економічний ефект цифрової трансформації може
носити різнобічний характер – від цифровізації технологічних процесів, способів організації виробництва
до цифровізації засобів праці (обладнання, прилади,
машини) з кращими якісними характеристиками. Вигоди
від фінансових інвестицій у «цифру» можуть носити
не лише прямий характер для підприємства, а й мають
опосередкований вплив, оскільки технології дають
змогу забезпечити на більш глибокому рівні реалізацію
взаємозв'язку всіх організаційних елементів, як наслідок,
зниження витрат за управління, зростання якості виробництва та збуту. А інновації, що застосовуються в більш
прогресивних компаніях, у подальшому копіюються від-
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стаючими. У результаті ефект цифровізації набуває не
локального, а масштабного характеру [12, c. 113].
Висновки. Отже, успішна адаптація бізнес-моделі
підприємства в епоху глобальної діджиталізації передбачає здійснення трансформаційних процесів на основі
сучасних технологій та інноваційних рішень. Цифрова
трансформація моделі бізнесу може здійснюватися або
повністю, що включає перетворення всіх структурних
елементів бізнес-моделі (фундаментальне переосмислення), або окремих її елементів, ланцюжків створення
вартості чи способів взаємодії з клієнтами та партнерами.
Аналіз стану використання базових цифрових технологій
українськими підприємствами демонструє значне відста-

вання від загальносвітових тенденцій, темпи цифрової
трансформації не відповідають сучасним клієнтським
вимогам. Однак певні зрушення у цьому напрямі відбуваються, багато провідних підприємств української промисловості вже трансформували власні бізнес-моделі і
демонструють успішні результати. Цифрова трансформація – багатогранний процес, це не лише впровадження
технологій, це повне переосмислення способу ведення
бізнесу, яке повинно базуватися на співпраці бізнесу,
влади та науки в контексті розвитку високотехнологічних
секторів економіки, створення локальних інноваційних
кластерів та запуску цільових програм щодо здійснення
переходу підприємств до концепції Індустрії 4.0
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МАРКЕТИНГ FACEBOOK: НАСЛІДКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
Марухно П.А., Могилова А.Ю. Маркетинг Facebook: наслідки для організацій. У статті досліджено зміни способів ведення бізнесу в Інтернеті. Визначено, що соціальні медіа стають усе більш прийнятним способом
спілкування для Інтернет-аудиторії. Проаналізовано існуючі маркетингові практики та інструменти Facebook, визначено їхні переваги та проблеми, пов’язані із цим типом маркетингу в соціальних мережах. Визначено практичні наслідки використання Facebook як інструменту соціального маркетингу для організацій. Сформовано перелік
питань, повʼязаних із маркетингом Facebook та вагомих для проведення комплексного аналізу.
Ключові слова: маркетинг, Facebook, соціальні мережі, позиціонування, бренд, аудиторія.
Марухно П.А., Могилова А.Ю. Маркетинг Facebook: последствия для организаций. В статье исследованы изменения способов ведения бизнеса в Интернете. Определено, что социальные медиа становятся
более приемлемым способом общения для Интернет-аудитории. Проанализированы существующие маркетинговые практики и инструменты Facebook, определены их преимущества и проблемы, связанные с этим
типом маркетинга в социальных сетях. Определены практические последствия использования Facebook как
инструмента социального маркетинга для организаций. Сформирован перечень вопросов, связанных с маркетингом Facebook и важных для проведения комплексного анализа.
Ключевые слова: маркетинг, Facebook, социальные сети, позиционирование, бренд, аудитория.
Marukhno Pavlo, Mohylova Anastasia. Facebook marketing: implications for organizations. Organizations are interested in sharing and disseminating information, trading products or services, staying close to current
and potential customers, better understanding their customers, and other benefits that Facebook provides. Increasing
the communication flow of information between customers along with increasing the availability of various communication channels creates a new level of complexity in the development and implementation of new marketing
strategies. Facebook does not replace traditional marketing tools, but can be used as a supplement to existing traditional promotion tools. Given the explosive popularity of Facebook as a social network, scientists, scholars and
practitioners have not had much research examining Facebook marketing and the implications of its use for business. The article analyzes the existing marketing practices and tools of Facebook, their advantages and problems
associated with this type of marketing on social networks. The practical implications for organizations that use
Facebook as a social marketing tool have been identified. Further research should focus on building a community of
people who share interests by engaging customers through social networking tools such as blogs; formation of appeals to the circle of clients, combining marketing tools; dissemination of product information; formation of clients'
idea of the exclusivity of certain products; creating products that force customers to communicate with each other
and the organization; appeals to the client's kinship with the reasons; creating memories with stories. In addition,
future research should deepen the consideration of the following issues related to Facebook marketing: the behavior
of consumers on social networks to understand how they use Facebook; segmentation of online communities on
Facebook; and how can companies measure the return on investment from participating in Facebook? Research
can also examine research into the impact of visual advertising and Facebook's integration with traditional market-
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ing techniques. It should be noted that from the consumer's point of view, advertisements that can provide concise
information and content relevant to the web page on which the ad is displayed will be very effective for advertisers
and Internet users.
Key words: marketing, Facebook, social networks, positioning, brand, audience.
Постановка проблеми. За останні кілька років
соціальні медіа змінили спосіб ведення бізнесу в Інтернеті, і, як наслідок, маркетинг у соціальних мережах
створив власну нішу в діловому світі. Організації
наймають менеджерів спільноти та соціальних мереж
аналітиків, і вони формують власні відділи, окремі від
відділів традиційних секторів маркетингу та реклами.
Оскільки все більше і більше користувачів підключаються до соціальної мережі, цілком зрозуміло, що
соціальні медіа стають усе більш прийнятним способом спілкування для Інтернет-аудиторії. Найвідвідуванішою соціальною мережею в Інтернеті є Facebook,
заснована у 2004 р., яка налічує понад 600 млн користувачів і присутня в більше ніж 70 країнах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду
на вибухову популярність Facebook як соціальної
мережі, не було багато досліджень, які б вивчали маркетинг Facebook та його наслідки для бізнесу. Окремі
питання маркетингу у соціальних мережах розглянуто Р. Бутенко [1], Т. Вандербильт [2], С. Ілляшенко
[3], Н. Івашовою [5], О. Лукіновою [4]. Ця стаття є
результатом пошукової роботи у цьому напрямі та аналізує існуючі маркетингові практики та інструменти
Facebook, їхня переваги та проблеми, пов’язані із цим
типом маркетингу в соціальних мережах.
Формулювання завдання дослідження. Головною
метою статті є визначення та аналіз сучасних тенденцій маркетингу у Facebook та наслідки для організацій.
Особливу увагу звертаємо на підвищення ефективності
маркетингу у соціальних медіа.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Facebook – один із інструментів просування, яким
користуються багато бізнесів. Запустивши таргетовану
рекламу на Facebook, ви можете охопити користувачів,
які хоча і не підписані на вашу сторінку, але можуть
зацікавитися товаром або послугою.
Вебсайт Facebook дає змогу користувачам створювати свій профіль і вивчати профілі інших, отримувати
уявлення про їхні спосіб життя та інтереси.
Сайт можна назвати порталом соціальних медіа,
де організації та підприємства створюють профілі для
поширення інформації про продукти та послуги, зміщуючи фокус зі створення особистих відносин на охоплення клієнтів.
Незважаючи на те що в соціальних мережах і соціальних мережах із маркетингу доступна велика кількість інформації, мало що стосується Facebook, тому
у цій статті досліджуватимуться концепція Інтернетбазованих соціальних медіа та мереж, маркетинг за
допомогою соціальних мереж, поточні маркетингові
практики та інструменти, орієнтовані на Facebook,
переваги та чинники успіху, а також проблеми та
ризики. Існуючий огляд літератури буде критично
проаналізовано та будуть представлені сфери майбутніх досліджень, щоб проілюструвати прогалини в
наявних дослідженнях. Буде запропоновано практичні
наслідки для організацій, які використовують Facebook
як інструмент соціального маркетингу.

Щодо соціальних медіа та соціальних мереж слід
зазначити, що соціальні мережі в Інтернеті створюють
спільноти, які об’єднують людей в Інтернеті. У сучасному
інформаційно центрованому суспільстві соціальні медіа
та мережі на базі Інтернету використовуються як інструменти для онлайн-обміну, підключення та спілкування,
що дає змогу користувачам керувати існуючими відносинами, створюючи нові. Це створення стосунків формує
онлайн-спільноти, де основним фокусом є взаємодія та
спілкування, члени яких поділяють подібні інтереси та
дізнаються один про одного шляхом обміну інформацією.
Цю інформацію часто називають соціальними медіа, що
є просто вмістом, утіленим у соціальних мережах, а саме:
фотографії, оновлення статусу, відео та посилання на вебсайти. Поєднання концепцій соціальних медіа та мереж
призвело до зростання вебсайтів соціальних мереж, таких
як Facebook, Twitter, Tiktok, які мають на меті об’єднання
груп та окремих людей, таких як друзі, родичі і колеги
по бізнесу. Соціальні мережі стають усе популярнішими,
ніж інші методи спілкування, такі як телефон, мобільний
телефон, віч-на-віч та електронна пошта. Як зазначалося
вище, у цій статті розглядатиметься, зокрема, Facebook,
який є найбільш відвідуваною соціальною мережею в
Інтернеті та має найбільшу кількість користувачів.
Розглянемо Facebook як інструмент маркетингу. Дані
Facebook можна порівняти з кришталевою кулею, щоб
зрозуміти клієнтів. Дії користувачів у Facebook відображаються у статусі стрічки новин, і кожен друг може їх
побачити. Повідомлення можна доставляти прямо на
електронні адреси. Однак, оскільки користувачі можуть
створювати свій власний профіль і писати все, що захочуть, у Facebook, він не обов’язково надає правильну,
точну та реальну інформацію про користувачів. Спільноти Facebook, учасниками яких є користувачі, є найбільш релевантними для маркетологів. За допомогою
цих спільнот маркетологи можуть визначити смаки та
вподобання споживачів, що важливо для створення сегментації ринку та стратегій націлювання і позиціонування. Маркетологи можуть отримати цінну інформацію
про профілі членів спільноти та з новин, які користувачі
публікують на своїх стінах і сторінках. Цю інформацію
потім можна використовувати для прямого маркетингу.
Популярні інструменти Facebook, за допомогою
яких можна досягти маркетингових цілей:
1) Профіль у Facebook. У Facebook можна створити
надійний профіль організації з чітко сформульованим і
чітко визначеним баченням та місією.
2) Групи у Facebook. Нижче наведено найважливіші
аспекти, які можна використовувати для залучення
споживачів: назва групи, тема групи та імідж групи.
3) Сторінки для бізнесу/шанувальників: шанувальники отримуватимуть оновлення від компанії, коли
буде опублікована нова інформація. Організація може
регулярно розміщувати інформацію на бізнес-сторінці/
фан-сторінці про майбутні події, статті, ігри, блоги,
подкасти, відео та посилання.
4) Обмін подіями: організація може рекламувати
свої майбутні події на Facebook.
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5) Соціальна реклама та опитування. Соціальна
реклама може бути розміщена на Facebook відповідно до
віку, статі, місця знаходження, місця роботи та рівня освіти
користувачів. Опитування також можна організувати на
Facebook, щоб отримати цінний відгук від користувачів.
6) Повідомлення Facebook можна надсилати окремим користувачам.
Перевагами маркетингу у Facebook можна вважати
таке. Клієнти переходять на використання соціальних
мереж і витрачають набагато більше часу на онлайн-маркетинг, аніж на будь-який інший маркетинговий канал.
Facebook дає змогу компаніям зв’язуватися з набагато
більшою кількістю людей і набагато частіше, ніж за
допомогою телефонних дзвінків, електронних листів або
зустрічей (Luke, 2009). Однією з головних переваг соціальних мереж для організацій є нижчі маркетингові витрати
з погляду грошових коштів та персоналу. В умовах економічного спаду багато компаній намагаються знайти способи скоротити витрати, а сайти соціальних мереж є для
них способом продати свій бізнес і зменшити витрати.
Витрати на спілкування різко впали, створюючи можливості для організацій безпосередньо, швидко та послідовно спілкуватися з мільйонами індивідуальних клієнтів.
Більше того, поява Facebook як маркетингової платформи започаткувала нову еру персоналізованої та спрямованої реклами. Янг та ін. (2008 р.) повідомили, що націлювання реклами на демографічні показники (вік, стать,
освіта тощо) та жорсткіші обмеження на якість реклами
перетворили рекламу у Facebook на життєздатний засіб
створення трафіку та рекламний варіант для малого і
великого бізнесу. Через велику кількість активних користувачів, а також рівень активності кожного користувача
на цьому вебсайті соціальної мережі Facebook уважається
привабливою платформою для Інтернету, спеціалістів
із маркетингу та онлайн-рекламодавців. З економічного
погляду Facebook пропонує ґрунтовну та конкурентоспроможну систему тарифів, яка стягує плату з рекламодавців за модель, за клік або за показ.
Facebook може бути ідеальною альтернативою телемаркетингу та маркетинговим дослідженням, оскільки
люди втомилися від телемаркетингу та дзвінків із маркетингових досліджень, які здійснюються через кол-центри.
Facebook – це чудова маркетингова платформа для прямого реагування, яка може надати негайні та прямі відповіді на маркетингові запитання та проблеми протягом
найменшого періоду часу. Завдяки взаємодії з клієнтами
організації можуть отримати цінну інформацію та відгуки про існуючі та потенційні продукти та послуги.
Кілька років тому, коли соціальні мережі були недоступні, клієнти обмежували доступ до інформації про
бренд через традиційні медіа. У ті часи компанії змогли позиціонувати бренд у свідомості споживача за
допомогою своїх маркетингових стратегій. Проте сьогодні завдяки Facebook позиціонує бренд клієнт, а не
компанія. Левевр погодився і додав, що клієнти, яких
раніше називали «аудиторією», тепер активно беруть
участь у створенні інформації, оскільки вони пропонують свої думки на основі особистого досвіду. Це може
принести користь компанії, якщо про бренд будуть зроблені позитивні коментарі, хоча це також може обернутися негативною репутацією бренду, коли користувачі
публікують негативні зауваження. Водночас корисна
інформація поширюється серед інших користувачів
через блоги, і, таким чином, освіта споживачів відбу-

вається одночасно. Виявлено, що перенаправлення з
уст в уста від сім’ї, друзів та інших онлайн-учасників
також сильно вплинуло на залучення нових клієнтів.
Окрім того, передача з вуст у вуста є важливим чинником для компаній, щоб розширити свою клієнтську
базу, і має більш тривалий ефект порівняно з традиційними маркетинговими інструментами.
Окремі дослідження встановлюють зв'язок між компонентом взаємодії маркетингу за допомогою соціальних
мереж і подальшою купівлею товарів та послуг. Шанкар
і Малтхаус виявили, що маркетингові фірми все більше
звертають увагу на розмови, які відбуваються в Інтернеті,
щоб налаштувати свою взаємодію з клієнтом. Наприклад,
виявлено зв’язок між читачами музичних груп новин в
Інтернеті та споживанням пов’язаних із музикою продуктів і послуг, таких як концерти та музичні записи.
Занепокоєння та ризики, пов’язані з маркетингом у
Facebook, є такими. Концепція соціальної реклами підвищила важливість маркетингу. Досліджуючи зв’язки
між користувачами Facebook, згідно з одним дослідженням, 62% користувачів покоління Y отримали
доступ до спільноти бренду або фанатів у Facebook, а
48% приєдналися до спільноти, де вони зазвичай перевіряють стимулювання збуту, релізи та думки. Однак те
саме дослідження показало, що лише 19% перевіряли
рекламу і 39% ніколи не перевіряли жодної реклами.
Насправді, люди використовують Facebook для спілкування і рідко думають про те, щоб щось купити, коли
входять у свій обліковий запис Facebook.
Організації можуть створити групову сторінку, де
вони можуть організувати прямий зв'язок зі спільнотою
людей, пов'язаних одним спільним інтересом. Однак,
згідно з Крофтом, члени спільноти відчувають почуття
причетності до спільноти, і вони можуть відмовити
компаніям вторгнутися у власний простір. Справді,
користувачі цінують конфіденційність і бояться, що
сайти соціальних мереж можуть виявити ці атрибути,
якими потрібно поділитися з вибраними друзями, а не
з більшою онлайн-спільнотою.
Окрім того, дослідження, проведене Фогелем і Нехмадом, показало, що користувачі більше схильні до ризику,
ніж ті, хто не брав участі в соціальних мережах, визначаючи, що учасники були обізнані про проблеми конфіденційності та були задоволені пов’язаними ризиками.
Продавці повинні взаємодіяти з членами спільноти,
щоб поширювати позитивні слова з уст в уста та збирати
інформацію про смаки та потреби споживачів. Однак
якщо спільноти перетворяться на домінування продавця,
це може стати звичайним каналом комунікації і продавець
утратить можливості та переваги, які надають спільноти.
Дункан-Дерст уважав, що якщо організації не витрачають 10 тис доларів на місяць на роботу із власним
торговим представником Facebook, вони змушені покладатися на «допомогу Facebook і молитву для вирішення
своїх маркетингових проблем». Інші витрати на маркетинг пов’язані з часом і витратами як на розроблення
стратегії, так і на постійне управління сайтом Facebook.
У несподіваному новому дослідженні Porterfield
65% респондентів заявили, що їхні компанії не відчули
збільшення доходу чи прибутку від використання соціальних мереж. Однак це може ввести в оману, оскільки
36% заявили, що не мають достатньо даних, щоб правильно проаналізувати рентабельність інвестицій. Звіт
також показав, що компанії, які досягли успіху, мали
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вдвічі більше шансів мати стратегію соціальних медіа та
когось, хто займається керуванням соціальними медіа.
Висновки. Переваги для маркетингових організацій
у Facebook, які ми бачили вище, полягають у менших
витратах на комунікацію, персоналізованій та спрямованій рекламі, миттєвому зворотному зв’язку з клієнтами,
рекомендаціях із вуст у вуста та позитивному впливі
на поведінку покупців. З іншого боку, користувачі
Facebook можуть просто ігнорувати маркетинг Facebook
і втомлюватися від того, що їхні стіни завалені рекламою; можливі порушення конфіденційності та зловживання інформацією третіми сторонами та домінування
продавців у спільнотах; немає належного вимірювання
рентабельності інвестицій у маркетинг у Facebook, і
організаціям усе ще доводиться витрачати час, зусилля
та витрати на персонал у маркетинг Facebook.
Із наведеного вище випливають деякі практичні
наслідки. Ертелл уважав, що лояльні клієнти хочуть
зв’язуватися з компаніями через соціальні мережі, але
саме те, як компанії взаємодіють з ними, коли вони
потрапляють туди, сприяє більшій лояльності та ймовірності покупки в майбутньому. Далі Ертелл зазначив,
що 49% клієнтів приєднуються, щоб дізнатися про
спеціальні пропозиції або акції, а 45% хотіли б отримати більше інформації про продукт. Грант пояснив,
що організації мають бути «релевантними, переконливими та свіжими». Тому підприємствам необхідно
знайти баланс, надавши клієнтам потрібну інформацію про продукт, не виглядаючи надто як продавці.
Айресон припустив, що головна причина того, що
маркетинг у Facebook працюватиме, полягає у тому,
що організація вступить у спільноту та залучиться до
клієнтів як друг, а сам Facebook заснований на передумові дружби, що передбачає довіру. Що стосується
концепції довіри, то організації повинні гарантувати,
що вони суворо дотримуються законів про конфіденційність і що приватна інформація не продається або
неправомірно використані третіми особами на шкоду
фізичним особам. Споживачі завжди повинні мати

право «не лайкати» організації або відмовитися від
отримання маркетингової інформації від організацій.
Оскільки Facebook стає новим маркетинговим інструментом для компаній, щоб підвищити впізнаваність свого
бренду, їм потрібно прийняти нові маркетингові політики
та стратегії, які відрізняються від традиційних. Маркетингові групи повинні навчитися нових комунікаційних
стратегій про те, як підтримувати та покращувати довгострокові відносини з наявними клієнтами, а також як
звертатися до інших потенційних клієнтів. Ауфферман
розширив ідею інтеграції Facebook у ширшу маркетингову стратегію, забезпечивши ясність у бізнес-плані організації, включаючи встановлення соціальної політики,
реінжиніринг бізнес-процесів та інтегроване слухання.
Попередні дослідження передбачали, що соціальні
мережі дають змогу розповсюджувати інформацію не
лише між компаніями та клієнтами, а й між мережами
клієнтів. Соціальні медіа є частиною рекламного комплексу та пропонують наступне, щоб керувати взаємодіями, щоб мати позитивний вплив на організацію.
Подальші дослідження слід спрямувати на створення
спільноти людей, які поділяють інтереси, шляхом залучення клієнтів за допомогою інструментів соціальних
мереж, таких як блоги; формування звернень до кола клієнтів, комбінуючи маркетингові інструменти; поширення
інформації про продукт; формування уявлення клієнтів
про ексклюзивність певних продуктів; створення продуктів, які змушують клієнтів спілкуватися один з одним і
організацією; апеляції до спорідненості клієнта з причинами; створення спогадів за допомогою розповідей.
Окрім того, під час проведення майбутніх досліджень слід поглибити розгляд таких питань, пов’язаних з
маркетингом Facebook: поведінка споживачів у соціальних мережах, щоб зрозуміти, як вони використовують
Facebook; сегментація Інтернет-спільнот у Facebook; як
компанії можуть виміряти рентабельність інвестицій від
участі у Facebook. Дослідження також можуть аналізувати вплив візуальної реклами та інтеграції Facebook із
традиційними маркетинговими методами.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Матвій І.Є., Матвій С.І. Особливості використання аутсорсингу бізнес-процесів на підприємствах.
У статті розглядається проблематика використання аутсорсингу бізнес-процесів. Реалізація бізнес-процесів на підприємстві може бути забезпечена власними силами підприємства, використанням аутсорсера та
шляхом поєднання власних сил та аутсорсингової компанії. Для прийняття рішення з приводу використання
аутсорсингу бізнес-процесів необхідно враховувати велику кількість чинників, зокрема: сферу діяльності
підприємства, природу бізнес-процесів, їх вартість та тривалість, репутацію аутсорсера тощо. Використання аутсорсингу для реалізації бізнес-процесів має як переваги, так і недоліки. На основі проведеного дослідження визначено галузі економіки з найбільшою і найменшою часткою підприємств, що послуговуються
аутсорсингом бізнес-процесів; ідентифіковано групи стандартних переваг та переваг перекладання відповідальності на аутсорсера, а також основні загрози використання аутсорсингу.
Ключові слова: процес, бізнес-процес, аутсорсинг, аутсорсер, аутсорсинг бізнес-процесів.
Матвий И.Е., Матвий С.И. Особенности использования аутсорсинга бизнес-процессов на предприятиях. В статье рассматривается проблема использования аутсорсинга бизнес-процессов. Реализация
бизнес-процессов на предприятии может быть осуществлена собственными силами предприятия, с использованием аутсорсера или путем сочетания собственных усилий и аутсорсинговой компании. Для принятия
решения по поводу использования аутсорсинга бизнес-процессов нужно принимать к сведению большое
количество факторов, в частности сферу деятельности предприятия, природу бизнес-процессов, их стоимость, продолжительность, репутацию аутсорсера и др. Использование аутсорсинга с целью реализации
бизнес-процессов имеет одновременно преимущества и недостатки. На основании проведенного исследования определены отрасли экономики с большей и меньшей долей предприятий, которые используют аутсорсинг бизнес-процессов; идентифицированы группы стандартных преимуществ и преимуществ перевода
ответственности на аутсорсера, а также основные недостатки от использования аутсорсинга.
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, аутсорсинг, аутсорсер, аутсорсинг бизнес-процессов.
Matviy Igor, Matviy Solomiya. Features of using business process outsourcing in the enterprises.
The article considers the issue of using business process outsourcing. The implementation of business processes in the
enterprise can be ensured by the company's own forces, the use of an outsourcer and by combining its own forces and
the outsourcing company. Based on research conducted by various companies, it can be argued that business process
outsourcing has a high growth rate, at least 90% of modern enterprises use outsourcing at least one business process,
the business process outsourcing market recorded annual growth of 10-12%. The list of business processes of domestic
enterprises outsourced includes IT services, logistics, resource provision of production processes, marketing services,
recruitment, accounting, payroll, processing and systematization of information, personnel accounting and personnel records management, administrative functions. According to the results of "field research" on the use of business
process outsourcing by domestic enterprises, it can be stated that most often subsidiary business processes are out-
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sourced, a slightly smaller share is on business process management and with rather small frequency the basic business
processes with participation of the outsourcer are realized. Based on the study, the main benefits and threats of using
business process outsourcing were identified. Accordingly, we can distinguish two groups of benefits, namely, a group
of standard benefits that are inherent in the outsourcing of any activity and a group of benefits of transferring responsibility for certain activities to an outsourcing company. The main threats to the use of business process outsourcing are
reflected in certain limitations of their own activities, partial loss of control over processes, loss of "confidentiality of
information", dishonesty of the outsourcing company and so on. In the decision-making process about the use of business processes it is necessary to take into account a large number of factors, in particular: the scope of the enterprise,
the nature of business processes, their cost and duration, the reputation of the outsourcer and so on.
Key words: process, business process, outsourcing, outsourcer, business process outsourcing.
Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування підприємств, зокрема мінливе зовнішнє
середовище, динамічний розвиток ринку товарів та
послуг, зростання конкуренції, зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів управління
процесами, що проходять на підприємстві. Як показує світова практика, актуальним у цьому контексті
є використання процесно-орієнтованого управління,
для якого характерним є те, що об’єктами управління
виступають процеси, зокрема бізнес-процеси. Саме
тому дослідження аспектів використання та впровадження методів управління й удосконалення бізнеспроцесів підприємств є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці визначення сутності бізнес-процесів, їх класифікації, шляхів реалізації та методів удосконалення присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних
та зарубіжних авторів: М. Хаммера, Л.М. Таранюка,
В.Ю. Фролова, Г.І. Фролова, В.Є. Командровської та ін.
Л.М. Таранюк стверджує, що перехід до моделі
процесно-орієнтованого управління може забезпечувати суб’єктам господарювання позитивні результати,
але водночас автор акцентує увагу на проблемних
моментах, а саме на відсутності необхідного досвіду
побудови системи регламентації діяльності, системи
планування показників тощо [1].
Вітчизняні науковці В.Ю. Фролова та Г.І. Фролова
досліджували прийнятність застосування аутсорсингу
як інструментарію вирішення проблем, які виникають
в управлінні неосновними або допоміжними видами
діяльності, де втрачається контроль за бізнес-процесами, зростають витрати, що в кінцевому підсумку
знижує прибутковість підприємства [2].
Проте залишається велика кількість питань щодо
особливостей, переваг, загроз використання вітчизняними підприємствами аутсорсингу бізнес-процесів.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є дослідження основних тенденцій, особливостей, переваг та загроз застосування аутсорсингу бізнес-процесів у діяльності вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємство являє собою загальну систему, усередині якої
протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан організаційної системи у
цілому. Але стани, в яких перебуває система, викликані
певними діями в результаті процесу. Своєю чергою, стани
викликають подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси перетворюються і знаходять іншу форму [3].
Процеси, що протікають усередині підприємства, – це
послідовні функціональні ланцюги, які взаємопов’язані

між собою та від яких безпосередньо залежить загальний стан усієї корпоративної системи [4].
Процесний підхід в управлінні системами набуває
усе більшої популярності. Його головною перевагою
є пряма орієнтація на замовника продукції або послуг.
Процесний підхід – це розгляд усієї діяльності компанії як мережі взаємодіючих процесів, що протікають
усередині організаційної структури компанії і реалізовують мету її існування [3].
Дедалі популярнішим стає визначення взаємозв'язків
усередині підприємства та виокремлення в організації
не певних підрозділів, виконуючих визначені функції, а так званих бізнес-процесів, тобто процесів, що
наскрізно проходять через усі рівні організації і відповідають за будь-яку певну дію від початку і до кінця [5].
Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяльності, у межах якої «на вході» використовується один
або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на
виході» створюється продукт, що має цінність для споживача [6]. Проте щодо визначення категорії «бізнеспроцес» сьогодні не існує єдиного підходу, тому використовується декілька варіантів. Науковці трактують
бізнес-процес як: вид діяльності, набір дій, послідовність виконання завдань, комплекс робіт, потік операцій,
набір заходів, господарський процес, сукупність процедур або функцій тощо. Водночас для всіх бізнес-процесів спільним є те, що вони є безперервними, мають певні
входи (постачання ресурсів, виникнення ідеї бізнесу,
ідеї нового продукту, послуги тощо) і виходи у вигляді
продукту, що задовольняє потреби споживачів, та мають
такі властивості: взаємозалежність, дискретність, послідовність, керованість, циклічність, цілеспрямованість,
регламентованість та вимірюваність.
Л.М. Таранюк стверджує, що перехід до моделі
процесно-орієнтованого управління може забезпечувати суб’єктам господарювання позитивні аспекти, а
саме [1]: горизонтальне управління бізнес-процесами
менеджментом середньої ланки підприємства; розширення повноважень підлеглих щодо виконання функцій,
нагляду і контролю інформаційного наповнення бізнеспроцесів; зниження значення функціонального управління; розширення контролю за бізнес-процесами – від
управління матеріальними ресурсами до збуту продукції; прозорий механізм визначення «слабких зон» під
час реалізації бізнес-процесів; перерозподіл обов’язків
між підрозділами підприємства та наділення їх повноваженнями управління бізнес-процесами в межах своєї
компетенції.
Елементом успішного використання суб’єктами
господарювання
моделі
процесно-орієнтованого
управління є забезпечення реалізації бізнес-процесів.
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У цьому аспекті важливу роль відіграє класифікація
бізнес-процесів, яка включає широкий діапазон класифікаційних ознак, за якими і здійснюється.
Тому акцент буде зроблено на поділі бізнес-процесів на основні, допоміжні та бізнес-процеси управління, який уважається еталонним, оскільки на основі
такої класифікації будь-яке підприємство може розробити їх індивідуальний набір [7].
Реалізацію бізнес-процесів можна забезпечити
трьома шляхами, а саме: власними силами, з використанням аутсорсингу та комбінованим. Кожен зі шляхів
має свої переваги і недоліки.
Аутсорсинг бізнес-процесів (англ. Business process
outsourcing (BPO)) – це вид аутсорсингу, який передбачає передавання третій стороні – надавачеві послуг
відповідних повноважень зі здійснення операційної
діяльності та відповідальності за певні бізнес-функції
(або процеси) [2].
Аутсорсинг бізнес-процесів (послуги у сферах бухгалтерського обліку, найму персоналу, маркетингових
досліджень, обробки первинної інформації) має високі
темпи зростання. Журнал Fortune стверджує: як мінімум 90% сучасних підприємств використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу [8].
За оцінками експертів компанії Gartner, на ринку
аутсорсингу ВРО фіксується щорічне зростання на
10–12%. Найдинамічніше цей ринок розвивається в
Європі (14,7% щорічно). За іншими оцінками, щорічне
світове звернення до послуг аутсорсингу бізнес-процесів зростає на 16,5% [8].
Щодо використання аутсорсингу бізнес-процесів
вітчизняними підприємствами, зокрема підприємствами Західного регіону, різних секцій видів економічної діяльності за КВЕДом – 2021 (A – сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство;
C – переробна промисловість; E – водопостачання,
каналізація, поводження з відходами; H – транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяль-
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Рис. 1. Частки підприємств – представників секцій
видів економічної діяльності
ність; I – тимчасове розміщування й організація харчування; J – інформація та телекомунікації; M – професійна, наукова та технічна діяльність) було проведено
опитування керівників середньої та вищої ланок. Розподіл підприємств – представників секцій видів економічної діяльності представлено на рис. 1.
Розподіл підприємств за видами економічної діяльності відображено на рис. 2. Найбільшу частку мають
підприємства, діяльність яких пов’язана з виробництвом машин і устаткування (22%), діяльністю із забезпечення стравами та напоями (19%), виробництвом
харчових продуктів (19%); відповідно, найменше представлені підприємства, що відносяться до сфер утилізації відходів (3%) та сільського господарства (3%).
Результати дослідження показали, що поширена реалізація бізнес-процесів за участю аутсорсера є характерною для підприємств машинобудування і приладобудування (71%), харчової промисловості (67%), текстильної
промисловості (50%). Найменше послуговуються можливістю залучення аутсорсера до виконання бізнес-про-
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Рис. 2. Частки підприємств – представників видів економічної діяльності
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Опитування показало, що 41,2% респондентів уважають основною перевагою від використання аутсорсингових послуг економію власних ресурсів, 37,6%
респондентів зазначили оптимізацію та прискорення
бізнес-процесів, 32,9% уважають, що їхній бізнес
став більш ефективним, 14,1% відзначили поліпшення
якості та контролю робочих процесів, 14,3% вважають,
що завдяки аутсорсинговим компаніям вони отримують можливість використовувати рішення, засновані
на останніх досягненнях галузі [9].
Усі переваги, одержувані користувачем послуг при аутсорсингу, можна умовно розділити на дві групи [10; 11]:
– перша група – стандартні переваги, властиві аутсорсингу будь-якого виду діяльності, а саме: збільшення «гнучкості» компанії у межах її операційної
діяльності, забезпечення ефективності використання
коштів; зниження витрат обслуговування бізнес-процесів і забезпечення надійного їх обслуговування;
зосередження уваги на основному бізнесі компанії; вирішення проблеми із залученням, навчанням
і утриманням кваліфікованого персоналу, а також із
безперервністю бізнес-процесів; уникнення витрат
на інвестиції в обладнання і програмне забезпечення,
необхідне для підтримки переданих бізнес процесів, і
на їх подальшу технічну підтримку, а можливо, і скорочення витрат на утримання офісу й апарату управління; можливість поліпшення компанією власної
репутації і збільшення цінності бренду в результаті
більш якісного обслуговування її клієнтів аутсорсером; можливість використання чужого високопрофесійного досвіду, накопиченого у процесі вирішення
аналогічних завдань, та наявність постійного доступу
до нових технологій і знань; можливість скористатися ресурсами, доступ до яких в іншому разі був би
неможливий;
– друга група переваг полягає у перекладенні відповідальності на аутсорсингову компанію, зокрема це:
зниження ризику прийняття хибних рішень, відшкодування збитків, пов’язаних із неправильним розрахунком
податків або з несвоєчасним наданням звітності, тощо.

Бізнеспроцеси
управління
33%

Допоміжні
бізнеспроцеси
53%

Рис. 3. Пріорітетність передачі підприємствами
бізнес-процесів на аутсорсинг
цесів підприємства телекомунікацій (0%), фармацевтичної галузі (0%) та сфери обслуговування (15%).
Незалежно від сфери діяльності найчастіше підприємства на аутсорсинг передають допоміжні бізнес-процеси (53%), дещо менша частка підприємств передає на
аутсорсинг бізнес-процеси управління (33%) і з відносно
малою частотою (14%) за участі аутсорсингу реалізовуються основні бізнес-процеси підприємств (рис. 3).
Проведений кадровим холдингом «АНКОР» в
Україні аналіз попиту і оцінки якості послуг аутсорсингу серед керівників різного рівня іноземних і українських компаній, що здійснюють свою діяльність на
території України, дав змогу виявити такі тенденції:
36% опитаних зазначили, що їхні компанії-роботодавці передають на аутсорсинг бізнес-процеси, серед
яких IT-послуги займають 40,5%, логістика – 35,1%,
ресурсне забезпечення виробничих процесів – 27%,
маркетингові послуги – 21,6%, рекрутмент – 18,9%,
бухгалтерський облік – 13,5%, розрахунок заробітних
плат – 13,5%, обробка та систематизація інформації – 8,1%, аутсорсинг медичних представників – 8,1%,
облік кадрів і кадрове діловодство – 5,4%, адміністративні функції – 2,7% (рис. 4) [9].
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Рис. 4. Затребуваність аутсорсингових бізнес-процесів
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Проте, незважаючи на досить значний перелік
переваг, аутсорсинг бізнес-процесів ще не дуже поширений, що стосується зокрема й України. Основними
причинами, що стоять на перешкоді більш широкому
використанню аутсорсингу бізнес-процесів в діяльності, є такі [10–12]: компанії бояться втратити контроль над ситуацією, уникають довіряти стороннім
комерційні таємниці; виникнення додаткових витрат
сил і засобів на етапі переходу і чисто психологічний
бар’єр, пов’язаний із передачею «своєї» бухгалтерії в
«чужі» руки; можливе зростання витрат у разі передачі на аутсорсинг занадто багатьох функцій та процесів; можливість банкрутства аутсорсингової компанії;
обмеження гнучкості управління компанією; обмеження управління частиною діяльності компанії, що
може призвести до прийняття неадекватних рішень;
можливе зниження відповідальності особами, яким
передаються бізнес-процеси на умовах аутсорсингу;
важкість контролю технологічних бізнес-процесів;
обмеження технологічної гнучкості підприємства;

відсутність законодавчого визначення й регулювання
аутсорсингу.
Висновки. На основі проведеного дослідження
можна констатувати таке:
– на сучасному етапі використання підприємствами
аутсорсингу для реалізації бізнес-процесів має тенденцію до зростання;
– використання аутсорсингу бізнес-процесів охоплює
дедалі більшу частину видів економічної діяльності;
– найбільш затребуваним використання аутсорсингу є для реалізації допоміжних бізнес-процесів та
бізнес-процесів управління;
– використання аутсорсингу бізнес-процесів дає
підприємству певні переваги, але водночас і несе певні
загрози, що спонукає підприємства до виваженого,
обґрунтованого підходу до прийняття рішення щодо
його використання;
– у майбутніх дослідженнях варто було б детальніше розглянути методики обґрунтування управлінських
рішень щодо використання аутсорсингу бізнес-процесів.
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Огренич Ю.О., Турубарова Я.О. Ліквідність як складник оцінки фінансового стану підприємства «АТ «Харківобленерго». У статті розглянуто поняття фінансового стану підприємства. Названо
чинники, що впливають на фінансовий стан. Визначено основні завдання фінансового стану. Вказано
необхідність аналізу фінансового стану. Наведено основні показники фінансового стану. Розкрито зміст
понять «ліквідність підприємства», «платоспроможність підприємства». Розглянуто взаємозв'язок між
показниками ліквідності та платоспроможності. Названо чинники, що впливають на підвищення та
зниження ліквідності підприємства. Наведено основні показники ліквідності: коефіцієнти загальної,
швидкої та абсолютної ліквідності. Розглянуто методику розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Указано
нормативне значення показників ліквідності. Розраховано та проаналізовано основні показники ліквідності підприємства, показано динаміку показників ліквідності. Проаналізовано та порівняно активи
та пасиви балансу підприємства за окремими групами ліквідності. Зроблено висновки щодо рівня ліквідності на підприємстві. Доведено необхідність аналізу ліквідності у формуванні фінансового стану
підприємства. Наведено основні напрями підвищення рівня ліквідності, фінансової стійкості та поліпшення фінансового стану в цілому.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, рентабельність, фінансова незалежність, фінансовий
стан, фінансова стійкість.
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Огренич Ю.А., Турубарова Я.А. Ликвидность как составляющая оценки финансового состояния
предприятия «АО «Харьковоблэнерго». В статье рассмотрено понятие финансового положения предприятия. Названы факторы, влияющие на финансовое состояние. Определены основные задачи финансового положения. Указана необходимость анализа финансового положения. Приведены основные показатели финансового положения. Раскрыто содержание понятий «ликвидность компании», «платежеспособность компании».
Рассмотрена взаимосвязь между показателями ликвидности и платежеспособности. Названы факторы, влияющие на повышение и понижение ликвидности предприятия. Представлены основные показатели ликвидности:
коэффициенты общей, быстрой и абсолютной ликвидности. Рассмотрена методика расчета коэффициентов
ликвидности. Указано нормативное значение показателей ликвидности. Рассчитаны и проанализированы основные показатели ликвидности предприятия, показана динамика показателей ликвидности. Проанализированы и сравнены активы и пассивы баланса предприятия по отдельным группам ликвидности. Сделаны выводы
относительно уровня ликвидности на предприятии. Доказана необходимость анализа ликвидности в формировании финансового состояния предприятия. Приведены основные направления повышения уровня ликвидности, финансовой устойчивости и улучшения финансового положения в целом.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовая независимость, финансовое состояние, финансовая устойчивость.
Ohrenych Yuliia, Turubarova Yana. Liquidity as a component of the assessment of the financial condition of
the enterprise JSC «Kharkivoblenergo». The article considers the concept of financial condition of the enterprise.
The factors influencing the financial condition are named. The main tasks of the financial condition are named. The
need to analyze the financial condition is indicated. The main indicators of financial condition, namely: indicators of
assessment of property status of the enterprise, financial independence, business activity, profitability, liquidity and
solvency. The meaning of the concept of enterprise liquidity is revealed. The content of the concept of solvency of the
enterprise is revealed. The relationship between liquidity and solvency ratios is considered. The factors influencing
increase and decrease of liquidity of the enterprise are named. The main liquidity indicators are given: total, fast and
absolute liquidity ratios. The method of calculating liquidity ratios is considered. The normative value of liquidity indicators is indicated. The main liquidity indicators of the enterprise are calculated and analyzed. The dynamics of liquidity indicators is shown. The assets of the balance sheet of the enterprise by separate liquidity groups are analyzed and
compared. The liabilities of the balance sheet of the enterprise by separate liquidity groups are analyzed and compared.
It is determined that the balance of the considered enterprise is not liquid enough. Conclusions are made about the
level of liquidity at the enterprise. The necessity of liquidity analysis in the formation of the financial condition of the
enterprise is proved. It is proved that liquidity allows the company to settle its debts in a timely manner with the help of
assets on the balance sheet. The main directions of strengthening the financial condition are given. It is proved that for
the formation of a good image the company must be interested in obtaining cash, debt coverage. It is proved that the
timely repayment of debt obligations, the absence of debt indicates a stable financial condition of the enterprise. The
main directions of increasing the level of liquidity and financial stability are given.
Key words: liquidity, solvency, profitability, financial independence, financial condition, financial stability.
Постановка проблеми. Одним з основних показників фінансового стану підприємства є ліквідність,
що дає можливість підприємству своєчасно розрахуватися зі своїми боргами за допомогою майна, що є на
балансі. Тому кожне підприємство повинно бути зацікавлено в отриманні грошових коштів, покритті заборгованості, що дасть змогу сформувати гарний імідж
підприємства. Окрім того, своєчасність погашення
боргових зобов’язань, відсутність боргів говорять про
стабільний фінансовий стан підприємства. Тому існує
потреба в ґрунтовному дослідженні ліквідності як
складника оцінки фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ліквідність як основу оцінки фінансового стану описували у своїх працях такі вчені: Я.А. Гладищук
[3, с. 409], Г.М. Терен [4, с. 67], О.А. Шевченко [5, с. 40],
А.О. Буяльська, Т.Ю. Мельник [6].
Незважаючи на численні дослідження фінансового
стану, це питання залишається актуальним, оскільки
швидкими темпами змінюється вплив чинників ринкового середовища та не визначено роль ліквідності у
здійсненні оцінки фінансового стану.
Формулювання завдання дослідження. Мета
статті полягає у проведенні аналізу ліквідності підпри-

ємства «АТ «Харківобленерго», визначенні ролі ліквідності у формуванні фінансового стану, виявленні проблем і напрямів поліпшення ліквідності та фінансового
стану підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. За
сучасних умов діяльність підприємств відбувається
під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища, що позначаються на стабільності функціонування, платоспроможності. Ці чинники також
впливають на конкурентні позиції на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
Результати виробничої, збутової, фінансової, інвестиційної діяльності впливають на фінансовий стан підприємства та залежать від злагодженості роботи всіх
систем. Своєю чергою, прибутковість або збитковість
підприємства залежить від показників обсягу виробництва, реалізації продукції, виконаних робіт та послуг,
розміру витрат, продуктивності праці, стану основних
засобів, ефективності роботи підрозділів, виникнення
загроз, кризових явищ тощо [1].
Тому для своєчасного виявлення ознак негативного
впливу чинників ринкового середовища, погіршення
результатів діяльності доцільним є здійснення аналізу
фінансового стану та серед його завдань слід виділити такі:
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– проаналізувати співвідношення власного і позикового капіталу, заборгованість підприємства;
– оцінити динаміку та стан ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;
– проаналізувати рентабельність, фінансову стійкість, платоспроможність підприємства;
– визначити ефективність використання власних та
залучених фінансових pесуpсів;
– оцінити становище суб’єкта господарювання на
фінансовому ринку, внутрішньому та міжнародному
ринках, визначити його конкурентоспроможність;
– розрахувати ділову активність та оцінити репутацію підприємства серед партнерів, конкурентів.
Доцільно відзначити, що оцінка фінансового
стану, визначення типу фінансової стійкості підприємства здійснюється під час визначення можливості
до фінансового оздоровлення, а також є підставою для
здійснення діагностики банкрутства [2]. Поряд із цим
інформацію щодо аналізу фінансового стану підприємства також використовують кредитори, інвестори з
метою зниження ризиків.
Тому зазначимо, що для здійснення аналізу фінансового стану підприємства використовують систему економічних показників, коефіцієнтів, за допомогою яких
можна охарактеризувати фінансове становище, ефективність функціонування суб'єктів господарювання.
До основних показників, за якими проводять аналіз
фінансового стану підприємства, належать: показники
ліквідності та платоспроможності; ділової активності;
оцінки майнового стану підприємства; оцінки фінансової стійкості; показники рентабельності [6].
Першочергово під час дослідження фінансового
стану проводиться оцінка ліквідності та платоспроможності, які є провідними характеристиками фінансового стану. Для поняття «ліквідність» характерним є
можливість швидкого перетворення активів у грошові
кошти та метою є забезпечення своєчасного погашення
наявних зобов’язань. Щодо платоспроможності, то її
слід розглядати як можливість підприємства своєчасно
розраховуватися за своїми зобов’язання наявними платіжними засобами.
Ліквідність і платоспроможність є важливими
фінансовими показниками діяльності підприємств.
За результатами аналізу означених показників можна
говорити про можливість підприємства розраховуватися за своїми боргами, що відображає також його
фінансовий стан, ефективність використання ресурсів,
тому гостро постає питання дослідження та аналізу
ліквідності і платоспроможності. Ці показники дають
змогу визначити ефективність функціонування підприємств, установити причини погіршення діяльності.

Окрім того, від рівня ліквідності підприємства залежить його платоспроможність [7].
Ліквідність можна розглядати через два аспекти:
як час, що треба для продажу активу, та як суму, що
одержали від продажу активу. Часто активи продають
за короткий час, але за значно нижчою ціною.
Таким чином, ліквідність розглядають як здатність
та швидкість підприємства перетворювати свої активи
на гроші для розрахунку за своїми зобов'язаннями в
міру настання терміну їх погашення. Тобто цей показник характеризує спроможність компанії виконувати
свої зобов'язання перед кредиторами та забезпечує стабільну діяльність підприємства [3].
Показник ліквідності залежить від галузі промисловості, виду діяльності підприємства, стану активів і зобов'язань, а також зростання рівня покриття
зобов'язань сприятиме зростанню рівня ліквідності
підприємства. Це дає можливість своєчасно розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями
за допомогою ліквідних засобів і продовжити свою
діяльність, що є характерним для платоспроможного
підприємства [4].
Доцільно виділити чинники впливу, що призводять
до збільшення рівня ліквідності підприємства, а саме:
прибуток; залучення інвестованого капіталу; скорочення запасів; повернення наданих позик; одержання
довгострокового кредиту; амортизаційні відрахування;
скорочення дебіторської заборгованості; модернізація
виробництва, випуск якісної продукції.
Одночасно слід навести чинники, що призводять
до зменшення ліквідності, зокрема: збитки; погашення
довгострокових та короткострокових кредитів; використання резервних фондів, відсутність резервного капіталу; збільшення дебіторської заборгованості, грошові
виплати; зростання податкового навантаження [5].
Наведені чинники слід ураховувати під час функціонування підприємства, а також досліджувати чинники
внутрішнього середовища, здійснювати управління,
приймати управлінські рішення, що дасть змогу нейтралізувати вплив негативних факторів.
Визначивши теоретичні основи, роль ліквідності
та платоспроможності підприємства, під час аналізу
фінансового стану слід здійснити розрахунок показників на АТ «Харківобленерго». Результати аналізу ліквідності підприємства наведено в табл. 1.
Для кращого аналізу та оцінки результатів проведених розрахунків відобразимо отримані дані графічно,
що дасть змогу прослідкувати динаміку змін (рис. 1).
За результатами проведеного аналізу динаміки коефіцієнтів ліквідності підприємства можемо відзначити,
що коефіцієнт загальної ліквідності не відповідає нор-

Таблиця 1
Розрахунок показників ліквідності підприємства «АТ «Харківобленерго» за 2016–2020 рр.
Назва показника
Коефіцієнт абсолютної (негайної) ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт критичної ліквідності
Коефіцієнт покриття запасів

Джерело: розраховано авторами за [8]

Нормативне
значення
≥ 0,2
≥ 0,7
≥1,5
≥ 0,1
≥ 0,8
≥ 1,0
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2016

2017

2018

2019

2020

0,004
1,438
1,463
0,004
1,438
21,054

0,048
1,435
1,467
0,048
1,435
13,061

0,050
1,439
1,470
0,050
1,439
15,348

0,027
2,010
2,052
0,027
2,010
18,997

0,017
1,499
1,526
0,017
1,499
19,433
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності (негайної ліквідності)
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Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт критичної ліквідності

Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів ліквідності АТ «Харківобленерго» за 2016–2020 рр.
мативному значенню до 2018 р., а з 2019 р. показник
почав відповідати нормативу. Це дає змогу зауважити,
що підприємство має достатню кількість ресурсів, які
можуть бути використані для погашення зобов’язань.
Провівши аналіз коефіцієнта швидкої ліквідності у 2020 р., бачимо, що він значно перевищує
нормативне значення, і подібна динаміка спостерігається у 2016–2020 рр. Це говорить про те, що підприємство має платіжні можливості щодо оплати
поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має тенденцію до зростання з 2016 по 2018 р.,
у 2019–2020 рр. сформувалася спадна динаміка.

Скорочення показника говорить про те, що підприємство не в змозі оплатити велику частку боргу.
Для більш детальної оцінки ліквідності балансу
підприємства проаналізуємо активи та пасиви балансу
за певними групами у 2016–2020 рр. (табл. 2, 3).
Для правильного визначення рівня ліквідності було
згрупувано підсумки з активів та пасивів (табл. 4).
Відповідно до отриманих результатів аналізу в
табл. 4, можна відзначити, що вони свідчать про недостатню ліквідність балансу. Зокрема, грошові кошти
(А1), що має підприємство, є меншими за термінові
зобов’язання (П1). Це вказує на те, що підприємство не

Таблиця 2
Аналіз ліквідності балансу підприємства «АТ «Харківобленерго» за 2016–2020 рр., тис грн
Група
А1
А2
А3
А4

Вид оборотних активів
Високоліквідні
Швидколіквідні
Низьколіквідні
Важколіквідні

Джерело: розраховано авторами за [8]

2016
4 686
1 459 231
128 788
2 139 788

2017
64 955
1 780 046
144 285
3 581 034

2018
91 652
2 398 257
201 546
3 296 937

2019
24 920
1 746 305
108 797
3 452 343

2020
29 357
2 325 982
212 100
3 483 033

Таблиця 3

Аналіз ліквідності балансу підприємства «АТ «Харківобленерго» за 2016–2020 рр., тис грн
Група Вид оборотних активів
2016
2 017
2018
2019
2020
П1 Термінові
851 047
961 966
1 310 356
496 901
1 102 748
П2 Короткострокові
36 165
115 680
223 747
207 358
214 843
П3 Довгострокові
139 152
345 243
324 484
470 909
372 230
П4 Постійні
2 504 580
3 868 958
3 833 503
3 945 337
3 996 157

Джерело: розраховано авторами за [8]

Таблиця 4
Співвідношення груп активів і пасивів підприємства «АТ «Харківобленерго» за 2016–2020 рр.
Нормативне значення
А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

А1
А2
А3
А4

2016
≤
≥
≤
≤

Джерело: розраховано авторами за [8]

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

2017
≤
≥
≤
≤

П1
П2
П3
П4
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А1
А2
А3
А4

2018
≤
≥
≤
≤

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

2019
≤
≥
≤
≤

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

2020
≤
≥
≤
≤

П1
П2
П3
П4
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в змозі розрахуватися в повному обсязі зі своїми терміновими зобов'язаннями, якщо всі кредитори водночас пред’являть вимогу погасити заборгованість. Тоді
одним із варіантів буде використання менш ліквідного
активу, а саме дебіторської заборгованості, на реалізацію якої потрібен час. У період із 2016 по 2019 р. ми
бачимо, що у підприємства зростають довгострокові
пасиви (П3) і це зумовлено залученням довгострокових
кредитів, що призводять до зростання заборгованості.
Проте в 2020 р. довгострокові пасиви зменшуються,
що є позитивним результатом. Виконання останньої
умови (А4≤П4) означає, що підприємство має достатньо власних оборотних коштів, а це свідчить про виконання мінімальної умови для фінансової стійкості.
Загалом баланс розглянутого підприємства є не
абсолютно ліквідним, оскільки не виконалися дві
умови (А1≥П1; А3≥П3), а також ми не можемо вважати
баланс неліквідним, оскільки дві умови все ж виконано
(А2≥П2; А4≥П4). Подібна тенденція спостерігається
протягом розглянутих п’яти років.
Досліджуваний показник ліквідності впливає на
існування підприємств, показники фінансового стану,
оскільки через нестачу грошових коштів виникають
фінансові труднощі, ситуація загрози банкрутства. Від
рівня ліквідності підприємства залежить його платоспроможність. Аналіз показників ліквідності дає можливість визначити негативний або позитивний факторний вплив на фінансові результати та на фінансовий
стан, а також вчасно розробити, впровадити заходи для
уникнення подібної ситуації.
Під час розрахунку показників ліквідності, платоспроможності підприємства можуть виникнути такі
проблеми: неактуальність результатів дослідження,
оскільки для розрахунку показників використовуються дані на кінець періоду, а дослідження можуть
бути на кінець наступного періоду; показники можуть
бути завищеними, оскільки під час розрахунку певних
показників використовується дебіторська заборгованість, яка може бути простроченою або непогашеною.
Для поліпшення ліквідності та фінансового стану в
цілому необхідно:
1. якісно та ефективно планувати грошові потоки,
що дасть змогу вчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями;
2. оптимізувати структуру капіталу підприємства;
3. проводити систематичний аналіз для виявлення
чинників, що мають негативний вплив на діяльність
підприємства;
4. здійснювати управління підприємством;

5. використовувати актуальні інформаційні дані для
здійснення аналізу фінансового стану;
6. забезпечити злагодженість роботи підрозділів
підприємства з метою поліпшення операційної, фінансової діяльності;
7. упроваджувати інноваційні технології, раціонально використовувати ресурси;
8. співпрацювати з міжнародними компаніями, своєчасно погашати заборгованість.
Таким чином, аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства відіграє важливу роль в оцінці
фінансового стану, оскільки ліквідність дає змогу
визначати, наскільки ризиковано вкладати в оборотні
активи, виявляти слабкі місця, загрози, ризики банкрутства та інші можливі негативні чинники. Оскільки
ці чинники впливають на фінансовий стан підприємства, результати функціонування, тому доцільним є
своєчасне проведення аналізу з метою їх виявлення,
розроблення заходів щодо усунення.
Висновки. Дослідження фінансового стану підприємства дає змогу визначити його потенціал, перспективи співробітництва, ефективність функціонування,
конкурентоспроможність, положення на міжнародному ринку. Аналіз фінансового стану підприємства є
необхідною умовою для оцінки результатів діяльності,
виявлення перших ознак кризових явищ. Поряд із цим
ліквідність є одним із найважливіших показників, що
характеризують фінансову стійкість підприємства за
сучасних умов.
Важливу роль відіграє дослідження показників
ліквідності та платоспроможності, що дає змогу проаналізувати результати, виявити відхилення від планових показників діяльності, розміщення ресурсів,
використання фінансів для виробничих потреб, погашення заборгованості. Ліквідність є складовою частиною оцінки фінансового стану, оскільки дає змогу
проаналізувати своєчасність виконання підприємством
грошових зобов’язань, що впливає на імідж, відносини
з партнерами, фінансову діяльність. Передумовою
поліпшення фінансового стану є здійснення контролю над станом дебіторської, кредиторської заборгованості; раціональне використання власних та позикових
коштів, збільшення частки в структурі високоліквідних активів та активів, що швидко реалізуються. Для
підвищення рівня ліквідності та фінансової стійкості
необхідно проводити аналіз показників, що сприятиме
виявленню чинників та причин, які негативно впливають на діяльність підприємства, дасть змогу розробити
заходи щодо поліпшення.
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ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Орлов В.М., Петрашевська А.Д., Задорожна Л.М. Методологічні підходи до визначення ефективності діяльності підприємств сфери телекомунікацій у сучасних умовах. Стаття містить актуальні питання щодо необхідності визначення методологічного забезпечення ефективності діяльності підприємств.
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємств. Визначено, що
підприємства телекомунікаційної сфери належать до важливих складників національної економіки. Запропоновано розглядати підвищення ефективності діяльності підприємств як інструмент раціональності
використання їхніх ресурсів та потенціалу. Визначено концепції, що спрямовані на цілі і стимулювання
підвищення ефективності та функціонування підприємства. Розглянуто визначальні чинники виробництва,
надано їх характеристику, а також основних підходів до визначення ефективності діяльності підприємства.
Представлено загальноекономічний аналіз ефективності роботи підприємств сфери телекомунікацій. Запропоновано та обґрунтовано методологічні підходи до вдосконалення діяльності цих підприємств.
Ключові слова: методологія, методологічні підходи, ефективність, діяльність підприємств, фінансовий
стан, телекомунікаційна сфера.
Орлов В.Н., Петрашевская А.Д., Задорожная Л.М. Методологические подходы к определению
эффективности деятельности предприятий сферы телекоммуникаций в современных условиях.
Статья содержит актуальные вопросы о необходимости методологического обеспечения для определения
эффективности деятельности предприятий. Рассмотрены теоретические и практические аспекты эффективности деятельности предприятий. Определено, что предприятия телекоммуникационной сферы являются
стратегической составляющей национальной экономики. Предложено рассматривать повышение эффективности деятельности предприятий как инструмент рациональности использования их ресурсов и потенциала.
Обозначены основные подходы к определению эффективности деятельности предприятия, дана их характеристика. Рассмотрены определяющие факторы производства, представлена их характеристика. Охарактеризованы основные подходы к определению эффективности деятельности предприятия. Проведен анализ
эффективности работы предприятий. Предложены и обоснованы методологические подходы к улучшению
деятельности предприятий сферы телекоммуникаций.
Ключевые слова: методология, методологические подходы, эффективность, деятельность предприятий,
финансовое состояние, телекоммуникационная сфера.
Orlov Vasyl, Petrashevska Anhelina, Zadorozhna Liudmyla. Methodological approaches to determining
the effectiveness of telecommunications enterprises in modern conditions. The article contains topical issues
regarding the need of methodological support for the efficiency of enterprises. The article considers the theoretical
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and practical aspects of assessing the effectiveness of enterprises. It is determined that the enterprises of the telecommunication sphere belong to the important components of the national economy. It is offered to consider the
efficiency increase of the enterprises activity as the tool of rational use of their resources and potential. The article
defines modern and effective concepts of stimulation and increase of the enterprise efficiency. It is determined that
currently the most important stages are the concept of digital business, the concept of project management, the
concept of business process management, the concept of a system of balanced exponents. The determining factors
of production are provided. They include objects of labor, personnel and means of labor. Their characteristics are
given. It is noted that ensuring high efficiency of labor and new technology is an integral part of the overall problem
of improving the efficiency of financial and economic activities of the enterprise. It is determined that in modern
conditions of various crises, competition and uncertainty, economic and political problems, improving the efficiency
of production of enterprises in the telecommunications sector is a priority in solving the problems of enterprise viability. It is noted that as well as traditional efficiency indicators, such as return on operating activities, return on
assets, return on equity; operating profitability of sales; return on investment in today's transformational environment of industry 4.0 the return on innovation (new technologies) should be added to the list. The characteristics
of the main approaches to determine the efficiency of the enterprise are given. General economic analysis of the
telecommunications enterprise efficiency is presented. Methodological approaches to increase the activity of these
enterprises are suggested and explained.
Key words: methodology, methodological approaches, efficiency, activity of enterprises, financial condition,
telecommunication area.
Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації економіки України існує необхідність у формуванні інноваційних підходів до діяльності підприємств, тому що застарілі традиційні підходи не можуть
забезпечити їхній ефективний розвиток. В умовах
розвитку інформаційного суспільства важко уявити
підприємство або організацію, де б не використовували інформаційні технології, водночас в економіці
України відбуваються глибокі зміни в теорії та практиці фінансово-господарської діяльності підприємств.
З'являються нові ринкові концепції, які оперують
сучасними поняттями, прийомами, методами й моделями управління підприємством. Найважливішими на
сучасному етапі є концепції цифрового бізнесу, концепція управління проєктами, концепція управління за
бізнес-процесами, концепція системи збалансованих
показників. Зазначені концепції спрямовані, головним
чином, на досягнення стратегічних цілей та збільшення вартості підприємства, а також стимулювання
підвищення ефективності її функціонування.
Підприємства телекомунікаційної сфери є невіддільною частиною соціально-економічної системи держави,
які належать до стратегічних складників національної
економіки, без ефективної роботи яких неможливе підвищення добробуту суспільства [1], тому питання ефективності їхньої діяльності в умовах трансформаційних змін
зовнішнього середовища є своєчасним і актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним фундаментом дослідження вибраної тематики
стали праці вчених та фахівців, таких як В. Андрійчук,
О. Слюсаренко, О. Шнипко, Р. Макміллан. Але слід
зазначити, що питання методологічного забезпечення
визначення ефективності діяльності підприємств ще
недостатньо розвинуте. Воно відкрите і дискусійне, а
також потребує подальшого вивчення та розробок.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є обґрунтування методологічних підходів до
визначення ефективності діяльності підприємств телекомунікаційної сфери в умовах трансформаційних змін
зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес виробництва будь-якого підприємства залежить від

взаємодії головних його чинників, до яких відносять
предмети праці, робочу силу, або персонал, і засоби
праці. Персонал, застосовуючи засоби виробництва,
виробляє послуги (виробничі або побутові) та іншу
суспільно корисну продукцію, які потрібні суспільству. Це означає, що мають місце витрати упредметненої праці, яка впливає на результати фінансово-господарської діяльності виробництва. Останні залежать
від масштабу використання нових технологій, професіоналізму кадрового потенціалу й ефективного рівня
їх використання. На тлі цього виникає необхідність у
науковому пізнанні методології визначення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах.
Слід зазначити, що методологія наукової діяльності – це економічний процес, який передбачає сукупність конкретних прийомів, підходів, способів, дій,
спрямованих на отримання нових наукових результатів, досягнення поставленої мети та виконання запланованих завдань [2; 3].
Сьогодні не існує загальної згоди фахівців і вчених
щодо змісту категорії «ефективність». Трактування
економічної категорії «ефективність» різними науковцями можна розділити на три групи:
1. Ефективність як співвідношення витрат і результату.
2. Ефективність як максимальний вплив за мінімальну вартість ресурсів.
3. Ефективність як продуктивність.
У табл. 1 надано визначення терміна «ефективності» різними вченими і фахівцями.
Виходячи з визначення ефективності різними вченими, «ефективність – це оцінювальний критерій
діяльності колективу працівників у будь-якій сфері»
[7]. Тому забезпечення високої ефективності використання робочої сили та нових технологій – це складова
частина загальної проблеми підвищення ефективності
фінансово-господарської діяльності підприємства.
Її можна визначити на основі методологічних принципів, що прийняті в економіці.
Поняття «ефективність діяльності підприємства»
в сучасних умовах трансформаційних змін зовнішнього середовища відіграє одну з головних ролей, що
сприяє подальшому функціонуванню та розвитку під-
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Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
Визначення терміна «ефективність» різними вченими
Учений
В. Андрійчук
[3]
О. Слюсаренко
[4]
О. Шнипко
[5]

Р. Макміллан
[6]

Визначення ефективності
Співвідношення результатів виробництва, тобто товарів і матеріальних послуг, до витрат праці
та засобів виробництва.
Найважливішим показником результативності бізнесу є порівняння результатів цієї діяльності
з витратами на впровадження, а також відношення результатів до витрат.
Описує економічну ефективність як поєднання ресурсів, що забезпечує максимальний результат
за мінімально можливих витрат. Цей висновок базується на тому, що конкуренція між компаніями
за економічно вигідні умови максимізації прибутку та продажу продукції спонукає виробників
використовувати свої основні засоби більш раціонально.
Економічна ефективність – це виробництво найкращої або оптимальної комбінації продуктів,
заснованої на використанні найбільш ефективної комбінації ресурсів. Оптимальним поєднанням
продуктів зазвичай уважається поєднання, яке кожен споживач вибирає на ідеальному ринку
залежно від ціни. А оптимальне поєднання ресурсів дає змогу виробляти продукцію з мінімально
можливими витратами.

приємств. У сучасних умовах різного роду кризових
явищ, конкуренції та невизначеності, наявності економічних та політичних проблем, підвищення ефективності виробництва підприємства, що належать до телекомунікаційної сфери, є першочерговим завданням
розв’язання проблем життєздатності підприємства.
Необхідність підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства всіх галузей полягає у формуванні нових засад і принципів діяльності,
формуванні нових стратегічних цілей, розширенні
своїх можливостей на ринку та задоволенні потреб
населення. Зазначимо, що підвищення ефективності
фінансово-господарської діяльності підприємств слід
розглядати як інструмент раціонального використання
їхніх потенціалу та ресурсів.
В основі методологічного підходу до визначення
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства лежить порівняння результатів його діяльності з його витратами або ресурсами, що забезпечили
цей результат. До традиційних показників ефективності відносяться: рентабельність основної діяльності;
рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; операційна рентабельність продажу; рентабельність інвестицій. Слід зауважити, що в сучасних трансформаційних умовах суспільства Індустрії 4.0 слід

додати рентабельність інновацій (нових технологій).
Розроблення плану дій щодо поліпшення показників ефективності може розглядатися як процес, що
складається з пов'язаних етапів, включаючи визначення ефективності діяльності та аналіз економічної
діяльності в минулому, визначення сфер підвищення
ефективності на наступний період, розроблення
плану дій із поліпшення роботи підприємства. Ці
показники на підприємствах «ПрАТ «Київстар» і
«ПрАТ «ВФ Україна» можна поліпшити шляхом визначення впливу, розрахунку додаткових витрат, необхідних для реалізації заходів, оцінки впливу розроблених
заходів для поліпшення роботи компаній.
У табл. 2 представлено загальний економічний аналіз ефективності роботи підприємств за 2018–2020 рр.
Дослідження показало, що за визначений період
оборотні активи ПрАТ «Київстар» мають тенденцію до зростання: у 2020 р. порівняно з 2019 р. вони
зросли на 273 412 тис грн. При цьому оборотні активи
ПрАТ «ВФ Україна» також значно підвищилися. Це є
позитивною тенденцією змін, оскільки підприємство
збільшує обсяги надання послуг і зв’язку [10].
Необоротні активи ПрАТ «Київстар» у 2020 р.
порівняно з 2019 р. також зросли на 2 266 975 тис
грн, а необоротні активи ПрАТ «ВФ Україна» змен-

Результати роботи компанії «ПрАТ «Київстар»
Показники, тис грн
Необоротні активи
Оборотні активи
Баланс
Власний капітал
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов’язання
Баланс
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізованої продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Операційні витрати
Капітальні витрати

Джерело: [8]

Таблиця 1

2018
18 326 120
6 553 846
24 879 966
16 735 315
342 276
7 802 735
24 880 326
19 077 607
7 701 134
1 614 030
1 665 605
11 172 021
3 100 000
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Роки
2019
22 393 828
2 069 291
24 463 119
13 686 590
2 523 665
8 253 461
24 463 716
22 274 923
7 753 253
1 423 025
1 967 636
11 737 852
3 972 000

Таблиця 2
2020
24 660 803
2 342 703
29 346 562
11 408 277
7 012 616
8 582 966
27 003 859
25 041 947
8 506 957
1 686 913
1 956 401
12 227 301
4 851 000
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Результати роботи компанії «ПрАТ «ВФ Україна»
Показники, тис грн
Необоротні активи
Оборотні активи
Баланс
Власний капітал
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов’язання
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізованої продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Операційні витрати
Капітальні витрати

Джерело: [9]

Роки
2019
21 895 000
3 095 000
24 990 000
14 385 000
3 901 000
6 704 000
15 983 000
999 000
1 959 728
2 774 000
24 029 000
572 588

2018
20 969 000
4 059 000
25 028 000
11 846 000
5 868 000
7 314 000
12 799 000
261 000
1 489 076
2 022 000
24 399 000
598 468

шилися на 328 000 тис грн. Зменшення необоротних
активів передусім спричинене зменшенням основних засобів, а також моральним та фізичним зносом
обладнання [10].
Динаміка власного капіталу компанії є позитивною
тільки для ПрАТ «ВФ Україна», за всі три роки простежується його зростання. А показник власного капіталу
ПрАТ «Київстар» із кожним роком зменшується. Це є
досить негативною тенденцією для компанії, оскільки
зменшення власного капіталу не дає змоги компанії розвиватися, і при цьому вона стає залежною від
зовнішніх джерел фінансування [10].
Чистий прибуток ПрАТ «Київстар» і ПрАТ «ВФ Україна» має тенденцію до зростання. Це свідчить про те,
що компанії є доволі прибутковими і нарощують свій
прибуток унаслідок розширення асортименту послуг, а
також формують власну цінову політику [10].
Адміністративні витрати та витрати на збут у двох
компаній є майже однаковими і мають тенденцію до
зростання. Отже, проаналізувавши основні показники
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київстар»
і ПрАТ «ВФ Україна», спостерігаємо, що компанії
мають позитивну динаміку розвитку та збільшують
асортимент своїх послуг, нарощуючи прибуток і власний капітал, що, своєю чергою, спричиняє збільшення
собівартості реалізованих послуг та інших витрат
діяльності [10].
У 2020 р. капітальні інвестиції ПрАТ «Київстар»
перевищили на 26% аналогічний показник 2019 р. За
2020 р. компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн, тому вона стала лідером у розвитку 4G: сьогодні у зоні дії «LTE Київстар» живе 87%
населення України. Капітальні інвестиції ПрАТ «ВФ
Україна» у 2021 р. значно зросли і переважно спрямовані на розвиток інфраструктури високошвидкісного
Інтернету. Загальні інвестиції компанії в будівництво
мереж швидкісного мобільного Інтернету становили
30,3 млрд грн [10].
Виходячи із цього, для підвищення економічної ефективності діяльності цих підприємств можна
запропонувати такі основні заходи, які належать до
методологічних підходів:
1. Оптимізація витрат. Само по собі скорочення
витрат не приносить прибутку, але може стати кін-

Таблиця 3
2020
21 567 000
16 223 000
37 790 000
15 588 000
16 985 000
5 217 000
18 983 000
849 000
2 152 230
3 161 000
20 250 000
644 355

цевим чинником створення цінності для операторів.
Витрати на виробництво зазвичай становлять одну
третину типових операційних витрат. Ефективність
можна підвищити шляхом віртуалізації, мобільного
доступу наступного покоління (4G і 5G), підвищення
керованості галузі, а також нових шляхів і методів у
бізнес-моделей.
2. Ціноутворення. Ціни завжди відігравали важливу роль у діяльності мобільних операторів. Хоча
насправді це найбільш ефективний спосіб отримання
прибутку, його часто недооцінюють. Ключовими чинниками збільшення прибутковості шляхом установлення цін є диференційовані ціни, загальні тарифні
пакети, Інтернет, раціоналізація і спрощення тарифних
пакетів та продаж послуг ц пакеті.
3. Можливості від мережі. Мобільна мережа надає
низку ресурсів і функцій, які можна використовувати
не лише для підвищення якості обслуговування клієнтів, а й для продажу відповідної інформації та послуг
іншим зацікавленим сторонам. Найбільш важливими
характеристиками є якість обслуговування, аналіз
даних та інформаційна безпека.
4. Із поширенням мобільних технологій в операторів з’явилися нові рішення і послуги, які включають
хмарні послуги, доступ в Інтернет, рішення для бізнесу, як і малого, так і середнього, спільні послуги з
незалежними операторами, послуги на основі визначення місця розташування та аналітичні рішення.
Висновки. Узагальнюючи вище викладене, маємо
зазначити, що підприємства сфери телекомунікацій
грають важливу роль у розвитку економіки України,
у забезпеченні потреб населення та суб’єктів господарювання і надаваних послуг. На сучасному етапі
для ефективного розвитку економіки порушується
низка важливих проблем для подальшого розвитку
теорії та методології визначення економічної ефективності підприємств, виявляючи причинно-наслідкові
взаємозв’язки.
Мінлива ситуація на ринках та в державній економіці змушує підприємства постійно вдосконалювати
підходи до підвищення ефективності підприємства
шляхом мінімізації витрат та максимізації прибутку
завдяки збільшенню кількості врахованих факторів
виробництва або їх зміні.
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СТРАТЕГІЧНА ТА ОПЕРАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Шпаков А.В. Стратегічна та операційна підсистема управління змінами будівельних підприємствстейкхолдерів. У статті розглянуто найефективніші методики управління подоланням опору змінам із погляду стратегічного та оперативного управління організаційним розвитком. Основною метою оцінки рівня
опору змінам визначено нівелювання причин опору на рівні стейкхолдерів процесів змін завдяки ідентифікації факторів – носіїв опору, визначення типології опору залежно від рівня виникнення загроз процесу
організаційних змін. Визначено етапи запровадження змін: підготовка, впровадження, реалізація. Проаналізовано основні причини опору змінам, а саме причини виникнення опору змінам на кожному з етапів стратегічного управління організацією. Розглянуто прикладні інструменти подолання опору змінам та визначено
умови їх раціонального застосування під час трансформації будівельних підприємств. Доведено доцільність
орієнтації системи управління змінами та підсистеми запобігання опору змінам на обернену послідовність
управлінських впливів на організацію. Закладено теоретичне підґрунтя для формування вдосконаленої організаційно-інституціональної платформи економічного управління процесами діяльності будівельного підприємства за допомогою механізмів резонансного управління в умовах розвитку світової економіки за траєкторією, що враховує точки та періоди біфуркаційних змін.
Ключові слова: стратегія розвитку, опір змінам, управління будівельним підприємством, коучинг.
Шпаков А.В. Стратегическая и операционная подсистема управления изменениями строительных
предприятий-стейкхолдеров. В статье рассмотрены наиболее эффективные методики управления предприятиями в условиях сопротивления изменениям с точки зрения стратегического и оперативного управления организационным развитием. Основной целью оценки уровня сопротивления изменениям определено
нивелирование причин сопротивления на уровне стейкхолдеров процессов изменений благодаря идентификации факторов – носителей сопротивления, определения типологии сопротивления в зависимости от
уровня возникновения угроз процессу организационных изменений. Определены последовательные этапы введения конфигураций: подготовка – внедрение – реализация. Одновременно проанализированы основные причины сопротивления изменениям, а именно причины сопротивления изменениям на каждом из
этапов стратегического управления организацией. Также рассмотрены прикладные инструменты преодоления сопротивления изменениям и определены условия их рационального применения при трансформации
строительных предприятий. Доказана целесообразность ориентации системы управления изменениями и
подсистемы предотвращения сопротивления изменениям на обратную последовательность управленческих
влияний на организацию. Заложена теоретическая основа для формирования усовершенствованной организационно-институциональной платформы экономического управления процессами деятельности строительного предприятия с помощью механизмов резонансного управления в условиях развития мировой экономики по траектории, учитывающей точки и периоды бифуркационных изменений.
Ключевые слова: стратегия развития, сопротивление изменениям, управление строительным предприятием, коучинг.
Shpakov Аndrii. Strategic and operational subsystem of change management of construction enterprisesstakeholders. The article discusses the most effective methods of enterprise management in conditions of resistance to changes from the point of view of strategic and operational management of organizational development.
The main purpose of assessing the level of resistance to changes is determined by the leveling of the causes of
resistance at the level of stakeholders of the processes of change due to the identification of factors-carriers of resistance, determination of the typology of resistance depending on the level of occurrence of threats to the process
of organizational change. The stages of the introduction of configurations are determined as a sequence of stages:
preparation – implementation – implementation. When forming a change management strategy, the general com-
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ponents inherent in most scientific schools and their methods were highlighted: analysis of the current situation,
development of the organizational structure, introduction of strategies, risk analysis, development of a change management strategy implementation map, training and coaching plan for personnel. At the same time, the main reasons
for resistance to changes are analyzed, namely, the reasons for resistance to changes at each of the stages of strategic management of the organization. Also, applied tools to overcome resistance to change are considered and the
conditions for their rational use in the transformation of construction enterprises are determined. The expediency
of orienting the change management system and the subsystem for preventing resistance to changes in the reverse
sequence of managerial influences on the organization has been proved. A theoretical basis has been laid for the
formation of an improved organizational and institutional platform for economic management of the processes of
a construction enterprise using the mechanisms of resonant management in the context of the development of the
world economy along a trajectory that takes into account the points and periods of bifurcation changes. The conditions under which the procedure for performing certain actions to manage changes at an enterprise can be different
are considered.
Key words: development strategy, resistance to change, management of a construction company, coaching.
Постановка проблеми. Дослідження управління
як процесу призвело до поширення системних методів аналізу. Тож у 60–70-ті роки минулого століття
системний підхід стає універсальною ідеологією
менеджменту, а системний аналіз – загальновизнаним
інструментарієм. Застосування системного підходу в
теорії систем управління дало змогу керівникам побачити організацію як єдине ціле, що складається з різних частин та їх різночасової динаміки. Методологія
системності допомогла інтегрувати внесок усіх шкіл,
що в різні часи домінували в теорії та практиці управління, не протиставляючи, а об’єднуючи найкраще.
Підприємство у межах цього підходу розглядається
як сукупність взаємопов’язаних елементів (підсистем,
наприклад підсистеми управління персоналом, підсистеми комунікацій, організаційної структури, функцій, процесів, методів тощо). Основна ідея системної
теорії полягає у тому, що будь-яке рішення чи дія має
наслідки для всієї системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування системного підходу тісно пов’язане з використанням загальної теорії систем до ухвалення управлінських рішень. Величезний внесок у цей науковий
напрям зробили такі вчені, як Дж. Лорш, П. Лоуренс,
А. Арменакіс, І. Ансофф, М. Бір та ін. Основні теоретичні концепції організації виробництва визначено у роботах Ф. Тейлора «Управління фабрикою»
(1903 р.), «Принципи наукового управління» (1911 р.),
«Показання перед спеціальною комісією Конгресу»
(1912 р.), де сформовано методи наукової організації
праці, засновані на аналізі робочого часу та робочих
рухів, стандартизації прийомів та знарядь праці. Проте
слід пам’ятати і слова П. Друкера про те, що «центральним завданням менеджменту ХХІ сторіччя є перетворення організацій на лідерів змін» [1]. Відомі моделі
управління змінами, доповнені вітчизняними дослідниками, також можуть бути використані для оцінки
позиціонування організації на кривій життєвого циклу
та формування сценаріїв запровадження змін підприємств-стейкхолдерів [2; 3].
Формулювання завдання дослідження. Одним із
важливих питань є оцінка обсягу змін, який повинен
бути невеликим або розбитим на невеличкі «порції»
для реалізації методики малих кроків. Організаційна
структура запровадження змін підприємств-стейкхолдерів повинна формуватися з постійної (традиційної) структури і включати в себе представників топ-

менеджменту та гнучкої структури команди проєкту
запровадження змін. Зміни не можуть бути постійними,
вони повинні бути унікальними, для їх запровадження
необхідно визначити ресурси та команду. Самі зміни
повинні бути оцінені з позиції ризику одержання позитивних результатів, а також із позиції супротиву персоналу. Тому необхідно проаналізувати цільові групи, які
сприймають зміни по-іншому, мають власні проєкти та
бачення, і сформувати майданчики для обговорення,
формування змішаних груп, підготовки «гібридних»
сценаріїв, де буде врахована позиція інших. Це потребує розроблення спеціальної тактики реалізації ініціативи зміни та підтримки змін після впровадження та
закінчення проєкту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Системний підхід в управлінні дає змогу уникнути
ситуації, коли ухвалене рішення в одній царині перетворюється на проблему для іншої, коли, наприклад,
зміна стратегії підприємства до більшої клієнтоорієнтованості входить у конфлікт із системою винагород
співробітників, заточеної на норми виробітку або чітке
та своєчасне виконання стандартизованих функцій.
Кожна стратегія управління змінами повинна передбачати розуміння унікальних характеристик зміни, мати
основу у вигляді організаційної структури для реалізації стратегії, підтримуватися чіткою позицією менеджменту щодо необхідності змін та їх обґрунтування з
оцінкою ризиків, пов’язаних зі змінами та ситуацією
їх неприйняття.
Узагальнюючи наукові надбання щодо моделювання змін, різні підходи до управління ними, складно
сформувати одну універсальну модель, яка б чітко
і детально описувала етапи процесу змін сучасного
підприємства. Жодна з наявних моделей управління
змінами не є найкращою та здатною адаптуватися під
конкретне підприємство, адже жодна з них не враховує
реальні умови господарювання організації, поведінкові
особливості того чи іншого співробітника тощо.
Проте слід зауважити, що під час формування стратегії управління змінами за будь-якою із запропонованих моделей опрацьовуються такі компоненти:
– аналіз поточної ситуації: стадія життєвого циклу,
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, наявність ресурсів, готовність персоналу, аналіз стану технологічних та управлінських процесів тощо;
– організаційна структура запровадження стратегій: аналіз сталих та гнучких організаційних структур;
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– аналіз ризиків: визначення груп ризиків; аналіз
виявлених ризиків; сценарії щодо зменшення вірогідності прояву ризиків;
– карта реалізації стратегії управління змінами:
ментальна карта, дорожня карта – відповіді на питання
«що, коли, де, як, хто, навіщо»;
– план навчання та коучингу для персоналу: попереднє навчання для прийняття змін, навчання для запровадження змін, коучинг для підтримки змін [4].
Залежно від глибини і цілей планованих перетворень, поточної ситуації на підприємстві порядок здій-

снення тих чи інших дій з управління змінами може бути
різним. Лише взявши до уваги специфіку діяльності
суб’єкта господарювання, оцінивши його можливості і
проблемні зони, можна встановити порядок та етапність
планування і впровадження змін [5]. Отже, для запровадження стратегічних змін в управлінні будівельними
підприємствами, які б ураховували концептуальні підходи в управлінні змінами, тією чи іншою мірою розкривали послідовність здійснення змін і досвід роботи
підприємств, виділено основні етапи властиві більшості
вітчизняних підприємств галузі (рис. 1).

Рис. 1. Етапи процесу управління змінами на будівельному підприємстві

Джерело: розроблено автором за [3]
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Як видно з рис. 1, процес управління змінами
доцільно розділити на три окремі етапи, проходження
кожного не є обов’язковим для всіх підприємств.
Залежно від терміновості перетворень, попереднього
досвіду управління ними керівництво може об'єднувати
деякі етапи або змінювати їх черговість. Розглянемо
кожен з етапів процесу управління змінами докладніше.
Етап підготовки до змін характеризується визнанням керівництва підприємства необхідності щодо
зміни існуючого становища. Тобто керівники (менеджери) підприємства інтуїтивно або спираючись на
сигнали, що поступають із зовнішнього середовища,
або реагуючи на негативну ситуацію, що вже склалася, приймають рішення про необхідність змін. При
цьому варто зазначити, що констатації необхідності
проведення змін недостатньо, слід визначити їхні цілі
і способи реалізації. Доречно зауважити, що реалізація
змін та ефективне управління ними на сучасному етапі
неможливі без формування так званої команди управління змінами. Формується група професіоналів, що
безпосередньо зацікавлені у досягненні поставлених
цілей, де кожен учасник виконує певну управлінську
роль та відповідає за конкретне завдання [6].
На початковому етапі доцільно проводити діагностику підприємства, у ході якої оцінювати наявний потенціал, аналізувати конкурентні позиції підприємства та
чинники, що вказують на необхідність проведення змін.
Наступним етапом може бути впровадження змін,
де обов’язковим є складання плану змін, адже від того,
наскільки ретельно будуть сплановані зміни на підприємстві, залежить ефективність їх упровадження у цілому.
План змін повинен відображати стратегію розвитку
підприємства, слід також визначити й оцінити можливі
перешкоди, які можуть з’явитися на шляху до змін, та
заздалегідь застосувати інструменти подолання можливого опору.
Заключним етапом у процесі управління змінами є
реалізація запланованих змін. Передбачається оцінка
результатів упроваджених змін із погляду економічної
ефективності і соціальних наслідків тощо.
Таким чином, дотримання запропонованого поетапного плану управління змінами на сучасних будівельних підприємствах дає змогу оцінити готовність
господарюючого суб’єкта до змін, ретельно спланувати діяльність підприємства, своєчасно подолати
виникнення можливого опору та провести ефективний
розподіл повноважень між учасниками процесу змін
з урахуванням галузевих аспектів [7]. Зміни, що вносяться в організацію з метою адаптації та виживання
підприємства, можуть бути класифіковані за ознакою
масштабності (у якому ступені вони є поступовими,
східчастими, фундаментальними або революційними).

Поступові або східчасті зміни характеризуються як
серія поточних сталих рухів уперед, що дають змогу
підприємству підтримувати свою рівновагу та діяльність у нормальному стані і, звичайно, впливають
лише на окремі частини системи організації у конкретній точці в даний час. із погляду організації такі зміни
менш руйнівні, ніж фундаментальні та революційні,
та ними легше управляти. Слід зазначити, що жодна
організація не може ефективно функціонувати, якщо
в ній здійснюють фундаментальні зміни стратегії.
Зміни стратегії, пов’язані з внутрішнім середовищем,
за бажання можуть відбуватися в «плавному» поступовому або східчастому режимі. Як окремий випадок їх можна взагалі уникнути. Проте зміни стратегії, пов’язані із зовнішнім середовищем, потребують
обов’язкового запровадження, інколи в найкоротші
терміни, тобто в критичних умовах.
Для вдосконалення механізмів управління будівельними підприємствами пропонується використовувати
резонансне управління [8].
Сутність резонансного управління ґрунтується на
двох положеннях:
– резонансне управління – це процес управління
переходами між специфічними методами взаємодії
механізмів організації, управління і самоорганізації;
– у процесі взаємодії механізмів організації, управління і самоорганізації існують малі, але ефективні управлінські впливи, які забезпечують формування синергетичних ефектів і, відповідно, швидкого зростання.
Малі, але вірно організовані інноваційні резонансні
впливи, які призводять до синергетичного ефекту, й є
головною метою менеджменту. Помірне резонансне
управління у взаємодії із самоорганізацією дає змогу переводити організацію з одного якісного стану до іншого з
мінімальними витратами часу, ресурсів та зусиль завдяки
персоніфікованому набору різних методів впливу [9].
Висновки. Процес утілення стратегічних змін
та управління ними в організації складається з певних стадій, які можна назвати життєвим циклом змін.
Основною перешкодою, що стоїть перед керівництвом
у процесі управління змінами, є консерватизм щодо
неефективних та застарілих проєктів, від яких потрібно
якнайскоріше відмовитися задля попередження майбутніх збитків та зменшення їхнього негативного,
насамперед економічного, впливу. Управління змінами
повинно бути закладено в саму стратегію розвитку
організації підприємств-стейкхолдерів, яка містить
визначеність позиції організації в життєвому циклі та
алгоритми щодо виявлення точок необхідності запровадження змін. Самі зміни повинні бути оцінені з позиції ризику одержання позитивних результатів, а також
щодо спротиву персоналу.
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МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шумкова О.В., Онопрієнко І.М. Планування міжнародної маркетингової діяльності підприємства.
У статті досліджено питання використання практичних особливостей процесу планування міжнародної маркетингової діяльності підприємства на прикладі державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод
«Авіакон». Авторами визначено сутність, предмет та особливості планування міжнародної маркетингової діяльності підприємства. На прикладі авіаремонтного заводу проведено процес планування міжнародної маркетингової діяльності з визначенням місії, цілі, візії та завдань діяльності підприємства на міжнародному ринку,
визначено перелік основних конкурентів підприємства та перспективних ринкових сегментів, можливості підприємства та напрями його розвитку. Запропоновано основні напрями розвитку діяльності авіаремонтного заводу, на які доцільно звернути увагу під час складання плану розвитку міжнародної маркетингової діяльності.
Ключові слова: планування, міжнародний маркетинг, міжнародний ринок, маркетингові можливості,
маркетингова діяльність.
Шумкова Е.В., Оноприенко И.Н. Планирование международной маркетинговой деятельности предприятия. В статье исследованы вопросы использования практических особенностей процесса планирования
международной маркетинговой деятельности предприятия на примере государственного предприятия «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон». Авторами определены сущность, предмет и особенности планирования
международной маркетинговой деятельности предприятия. На примере авиаремонтного завода проведен процесс планирования международной маркетинговой деятельности с определением миссии, цели, видения и задач
деятельности предприятия на международном рынке, определены перечень основных конкурентов предприятия
и перспективных рыночных сегментов, возможности предприятия и направления его развития. Авторы предложили основные направления развития деятельности авиаремонтного завода, на которые целесообразно обратить
внимание при составлении плана развития международной маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: планирование, международный маркетинг, международный рынок, маркетинговые
возможности, маркетинговая деятельность.
Shumkova Olena, Onopriienko Iryna. Planning of international marketing activity of the enterprise.
The article examines the use of practical features of the process of planning the international marketing activities
of the enterprise on the example of the state company "Konotop Aircraft Repair Plant "Aviacon", which is part of
Ukroboronprom and plans to expand its international market segment. The company implements its activities in the
following areas: overhaul, re-equipment and modernization of Mi helicopters; operational support of repaired helicopters; training and advanced training of customer specialists. The authors define the essence, subject and features
of planning the international marketing activities of the enterprise. The authors found that the subject of marketing
planning of the enterprise in the international market is the study of the strengths and capabilities of the enterprise
and the feasibility of their use in conducting activities in the international market. On the example of the aircraft
repair plant the process of planning international marketing activities with the definition of mission, goals, vision
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and objectives of the company in the international market, the list of main competitors and promising market segments, the company's capabilities through SWOT-analysis and its development were researched. In the article, the
authors identified the goals and strategies of the enterprise using SMART-analysis tools. Based on this analysis, five
main goals of the company in the international market were identified – specific goals, measurable goals, achievable
goals, relevant goals and time-bound goals. The authors proposed the main directions of development of the aircraft repair plant, which should be taken into account when drawing up a plan for the development of international
marketing activities. In general, the company should be interested in effective planning of international marketing
activities, as this is one of the most important factors in improving its business. To do this, the aircraft repair plant
need to know and analyze market opportunities, properly form the mission and goals of the enterprise and on the
basis of the study to make a plan that will not only be effective, but also meet expectations and goals.
Key words: planning, international marketing, international market, marketing opportunities, marketing activities.
Постановка проблеми. Політична та економічна тання їх під час провадження діяльності на міжнароднестабільність, ризиковий характер підприємницької ному ринку [3 c. 540; 5 c. 262].
діяльності у сфері оборони, підвищення ролі конкуренПроцес планування міжнародної маркетингової
ції як на державному, так і на комерційному ринках при- діяльності підприємства включає у себе такі етапи та
зводять до того, що підприємству необхідно постійно завдання (рис. 1).
підвищувати ефективність управління його діяльністю
Проведемо процес планування міжнародної маркеу цілому та маркетинговою діяльністю зокрема, дослі- тингової діяльності для державного підприємства «Коноджувати, аналізувати та планувати міжнародну марке- топський авіаремонтний завод «Авіакон», яке є частитингову діяльність для розширення ринків збуту власних ною ДК «Укроборонпром» та планує розширити свій
товарів та послуг. Формування ефективного механізму міжнародний сегмент ринку. ДП «Конотопський авіарепроцесу планування міжнародної маркетингової діяль- монтний завод «Авіакон» реалізовує свою діяльність за
ності підприємства є одним із головних завдань під час такими напрямами: капітально-відновлювальний ремонт,
провадження його діяльності, особливо це стосується переобладнання та модернізація вертольотів Мі-6, Мі-2,
підприємств, які працюють в оборонній галузі.
Мі-8, Мі-17, Мі-24, Мі-35 і Мі-26 усіх модифікацій та їх
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні обладнання; дослідження технічного стану вертольотів у
проблематика планування та управління міжнародною місцях їх експлуатації; експлуатаційна підтримка відремаркетинговою діяльністю посідає одне з перших місць у монтованих вертольотів; підготовка та підвищення квалідослідженнях провідних вітчизняних учених: В.В. Аща- фікації фахівців замовників [4].
улова, О.В. Болотної, Д.І. Бушлі, К.Я. Єрохіна, О.П. КосПершим етапом у процесі планування міжнародної
тенко, Є.В. Маказана, Д.В. Райко, В.М. Шумейко та ін. маркетингової діяльності ДП «Конотопський авіареПроте питання саме планування міжнародної маркетин- монтний завод «Авіакон» є визначення місії підприємгової діяльності підприємства оборонної галузі потре- ства на міжнародному ринку, тобто збільшення ринкобує більш глибокого дослідження.
вого сегменту діяльності підприємства на зовнішньому
Формулювання завдання дослідження. Метою ринку за рахунок розширення спектру послуг із ремонту
статті є дослідження практичних особливостей про- та модернізації авіаційної техніки – вертольотів Мі.
цесу планування міжнародної маркетингової діяльДля досягнення поставленої місії необхідно проності підприємства.
вести аналіз маркетингового середовища діяльності
Виклад основного матеріалу дослідження. Про- авіаремонтного заводу.
вадження діяльності підприємства у сучасних умовах
Потреба в ремонті та модернізації вертольотів
передбачає постійний моніторинг змін споживчих цін- марки Мі на зовнішньому ринку є високою, однак при
ностей та чинників маркетингового середовища
й оперативне реагування на них, а також досліЕтапи планування міжнародної маркетингової
дження можливостей виходу підприємства на
діяльності підприємства
міжнародний ринок. Успіх підприємств за таких
обставин залежить від ефективного управління
не лише діяльністю підприємства у цілому, а й
Етап 1. Визначення місії діяльності підприємства
від ефективності планування та управління марна міжнародному ринку
кетинговою діяльністю як на національному, так
і на міжнародних ринках.
У цілому маркетингове планування діяльності підприємства на міжнародному ринку
Етап 2. Проведення аналізу маркетингового середовища
являє собою процес управління у напрямі стводіяльності підприємства
рення місії, візії та цілі діяльності підприємства
на такому ринку, а також підтримки відповідності між цілями та її можливостями у процесі
Етап 3. Визначення цілей та стратегій підприємства
міжнародної ринкової діяльності.
у цілому та у напрямі маркетингової діяльності
Предметом маркетингового планування
діяльності підприємства на міжнародному
ринку є дослідження сильних боків та можРис. 1. Етапи планування міжнародної
ливостей підприємства і доцільність викорисмаркетингової діяльності
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цьому існує значна кількість зовнішніх конкурентів.
Перелік основних конкурентів авіаремонтного заводу
на зовнішньому ринку представлено в табл. 1.
Окрім зазначених вище основних конкурентів підприємства на зовнішньому ринку, також розпочато освоєння
та створення відповідних баз із ремонту вертольотів марки
Мі в таких країнах, як Єгипет, ОАЕ, Пакистан та ін.
Також для загального дослідження маркетингового середовища діяльності підприємства було проведено SWОТ-аналіз, особливістю якого є встановлення
взаємозв’язків між найбільш характерними для підприємства і галузі можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами) і слабкими сторонами
(недоліками), результати якого можна використовувати
для формулювання і вибору стратегій розвитку та вдосконалення міжнародної маркетингової діяльності.
SWOT-аналіз є достатньо швидким та дієвим методом
для оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища,
який дає змогу визначити поточний стан підприємства
і вчасно зорієнтуватися у ринковій ситуації з можли-

Таблиця 1

Номенклатура продукції (послуг)
підприємства-конкурента
Ремонт і модернізація вертольотів
типу Мі-8/17 та Мі-24/35
Ремонт і модернізація вертольотів
типу Мі-8/17 та Мі-24/35
Ремонт і модернізація вертольотів типу Мі-2
Ремонт і модернізація вертольотів
типу Мі-8/17 та Мі-24/35
Ремонт і модернізація вертольотів типу Мі-8/17
Ремонт і модернізація вертольотів типу Мі-8/17
Ремонт і модернізація вертольотів
типу Мі-8/17 та Мі-24/35

вістю реалізовувати маркетингові можливості підприємства [1, c. 52].
Матрицю SWOT-аналізу ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» представлено в табл. 2.
Після визначення значимості чинників середовища
необхідно зіставити слабкі та сильні сторони підприємства з можливостями і загрозами ринку. Для відповідності можливостей підприємства умовам ринку й
узагальнення результатів SWOT-аналізу застосовується матриця SWOT (табл. 3).
У цілому для подальшого впровадження маркетингових можливостей для вдосконалення маркетингової
діяльності для підприємства доцільною є стратегія
«Максі-Максі», на основі якої авіаремонтний завод
використовуватиме свої сильні сторони та переваги
для реалізації своїх можливостей.
Наступним етапом було визначено цілі та стратегії підприємства з використанням інструментів SMART-аналізу.
SMART-аналіз – це методика, яка допомагає формувати
цілі на перспективу за допомогою узагальнення наявної

Порівняльна характеристика сторін для SWOT-аналізу

Таблиця 2

Сильні сторони
Слабкі сторони
2
3
1. Невелика кількість конкурентів як на
1. Недостатнє кадрове та інформаційне забезпечення
+5
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку
маркетингової діяльності підприємства
2. Використання сучасних та новітніх технологій під 2. Недостатнє кадрове забезпечення підприємства
+5
час створення та реалізації продукції (послуг)
у цілому
3. Наявність чітко регульованої з боку законодавства
+4
структури реалізації продукції (послуг)
3. Нестача в оборотних коштах
4. Наявність сертифікатів, які підтверджують якість
+5
продукції, яку випускає підприємство
+19
Усього
Усього
Можливості
Загрози
1.
Зміни
в
податковому
законодавстві
1. Можливість обміну досвідом і купівлі нових
+4
технологій
2. Значні коливання валютного курсу
3. Пандемія COVID-19 і закриття кордонів
2. Можливість залучення інвесторів для розвитку
+5
4. Підвищення цін на сировину, послуги
підприємства
сторонніх організацій
5.
Зниження
привабливості праці у галузі
3. Можливість пожвавлення попиту як на
+4
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку
6. Підвищення ціни на енергоресурси
+13
Усього
Усього
1
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4
-3
-4
-5
-12
-4
-5
-5
-5
-3
-5
-27
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Таблиця 3

поле СіМ (Сильні сторони-Можливості)
поле СіЗ (Сильні сторони-Загрози)
1. Можливість обміну досвідом і купівлі нових
1. Наявність чітко регульованої з боку законодавства
технологій та залучення інвесторів дасть змогу
структури реалізації продукції (послуг) дасть змогу
підприємству посилити свою конкурентну позицію на
зменшити негативний вплив змін у податковому
внутрішньому і зовнішньому ринках (М.1, М.2, С.1)
законодавстві та коливань валютних курсів (С.3, З.1, З.2)
2. Використанням сучасних та новітніх технологій та
2. Невелика кількість конкурентів як на внутрішньому,
наявність сертифікатів якості продукції призведе до
так і на зовнішньому ринку допоможе підприємству без
збільшення можливостей залучення інвесторів для
зайвих утрат упоратися з підвищенням цін на сировину
розвитку підприємства (М.2, С.2, С.4)
та енергоносії (С.1, З.4, З.6)
Разом: +29
Разом: -10
поле СлМ (Слабкі сторони-Можливості)
поле СлЗ (Слабкі сторони-Загрози)
1. Нестачу в оборотних коштах підприємства можливо
покрити за рахунок залучення інвесторів для розвитку
1. Зниження привабливості праці у галузі підвищить
підприємства (Сл.3, М.2)
недостачу у кадрах підприємства (З.5, Сл.2)
2. Недостатнє кадрове та інформаційне забезпечення
2. Зміни в податковому законодавстві та коливання
маркетингової діяльності підприємства можливо покрити
валютного курсу збільшать нестачу підприємства в
за рахунок можливості обміну досвідом і залучення
оборотних коштах (З.1, З.2, Сл.3)
нових технологій (Сл.1, М.1)
Разом: +1
Разом: -21

SMART-аналіз цілей та стратегій міжнародної маркетингової діяльності
ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»
Метод опису цілі
Specific/Чіткі
Measurable/Вимірювані
Achievable/Досяжні
Relevant/Релевантні
Time-Bound/Обмежені в часі

Таблиця 4

Встановлення цілі
Створити для авіаремонтного заводу унікальну конкурентну позицію
на міжнародному ринку послуг для реалізації мети діяльності підприємства
Збільшити кількість договорів та партнерів і створення відповідних баз
із ремонту вертольотів марки Мі
Збільшити сегмент авіаремонтного заводу на існуючому міжнародному ринку
Збільшити обсяги інвестицій для покращення діяльності авіаремонтного заводу
1. Створити план міжнародної маркетингової діяльності
на основі проведеного дослідження до травня 2022 р.
2. Заключити нові контракти з новими партнерами до грудня 2022 р.
3. Створити відповідні бази по ремонту вертольотів марки Мі до березня 2023 р.

інформації; встановлення конкретних термінів виконання
поставлених завдань; визначення достатності ресурсів;
надання всім учасникам процесу ясних та конкретних
завдань [2, c. 270]. SMART-аналіз формування цілей авіаремонтного заводу здійснено за допомогою даних табл. 4.
Для проведення процесу створення плану міжнародної маркетингової діяльності ДП «Конотопський
авіаремонтний завод «АВІАКОН» необхідно звернути
увагу на такі позиції:
– удосконалення та розширення взаємовідносин з існуючими покупцями шляхом надання комплексу послуг;
– поглиблення взаємовідносин з іншими підприємствами концерну «Укроборонпром» для вдоскона-

лення інфраструктури та збільшення спектру продукції (послуг);
– використання маркетингових інструментів для
просування продукції (послуг).
Висновки. Таким чином, підприємство має бути
зацікавленим у проведенні ефективного планування
міжнародної маркетингової діяльності, оскільки це є
одним із найважливіших чинників поліпшення його
комерційної діяльності. Для цього необхідно знати й
аналізувати ринкові можливості, правильно формувати місію та цілі підприємства і на основі проведеного
дослідження складати план, який буде не лише ефективним, а й відповідати очікуванням та поставленим цілям.
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ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНА
ЦІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Юшкевич О.О., Вікарчук О.І. Екологічні цілі маркетингових комунікацій як стратегічна цінність
економічного розвитку підприємств. У статті досліджено чинники, що визначають зацікавленість підприємств в екологічній значущості маркетингових комунікацій. Визначено екологічні цілі підприємства в об’єкті
маркетингових комунікацій зі спрямованістю їх на захист ресурсів, екологізацію підготовки кадрів, скорочення відходів, виробництво екологічно чистої продукції, які визначатимуть стратегічну цінність економічного
розвитку підприємств. Конкретизовано критерії за екологічним складником у розрізі об'єктів маркетингових
комунікацій (товарів та виробництва). Запропоновано функції маркетингових комунікацій з урахуванням екологічних цілей: інформаційну, престижу, бар'єрну, передрекламно-психологічну та нагадувальну.
Ключовi слова: маркетингові комунікації, підприємство, екологічні цілі, економічний розвиток, стратегічна цінність.
Юшкевич Е.А., Викарчук О.И. Экологические цели рекламных коммуникаций как стратегическая ценность экономического развития предприятий. В статье исследованы факторы, определяющие
заинтересованность предприятий в экологической значимости маркетинговых коммуникаций. Определены
экологические цели предприятия в объекте маркетинговых коммуникаций с направленностью их на защиту
ресурсов, экологизацию подготовки кадров, сокращение отходов, производство экологически чистой продукции, определяющих стратегическую ценность экономического развития предприятий. Конкретизирова-
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ны критерии по экологической составляющей в разрезе объектов маркетинговых коммуникаций (товаров и
производства). Предложены функции маркетинговых коммуникаций с учетом экологических целей: информационная, престижа, барьерная, предрекламно-психологическая и напоминающая.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, предприятие, экологические цели, экономическое
развитие, стратегическая ценность.
Yushkevych Olena, Vikarchuk Olga. Ecological goals of marketing communication as a strategic value
of economic development of enterprises. The article investigated the factors that make it possible to optimally
distribute the results of production and determine the interest of enterprises in the environmental importance of
marketing communications. The environmental goals of the enterprise in the object of marketing communication
are identified with orientation on resource protection, ecologization of staff training, reduction of waste, limitation
of discharges and reduction of risks, production of ecologically pure products. The main content of marketing communication in the part of the environmental initiative will determine the strategic value of economic development
of enterprises and provide for: demonstration of ecologically verified resources received at the entrance to the enterprise and their sparing use; training in resource conservation methods; reduction of wasteful discharges into the
environment; providing information on waste reduction, recycling and reuse; reducing hazardous waste, potential
hazards at the exit of the system-enterprise; informing on the implementation of environmental quality standards
of products. The article specifies criteria of environmental management in terms of marketing communication objects (goods and production) in part of goals and objectives, means of communication, management, management
object, type of actions, criteria for evaluations, marketing communication functions. It proposes functions of marketing communications taking into account ecological purposes and their orientation to demonstration of low- and
waste-free technologies: informational, prestige, barrier, promotional, psychological and predictive. It was found
that marketing communications is a managerial concept that takes into account environmental goals and aims at
creating value for consumers and the way of actions, which includes the use of technology, tools and methods to
satisfy consumers’ needs. Taking into account the environmental component in marketing communications allows
for a new strategic management and reduces environmental risks in terms of quality management of production and
marketing processes. Environmental goals create the basis for the business language of marketing communications
and provide the image of an environmentally friendly entrepreneur.
Key words: marketing communications, enterprise environmental goals, economic development, strategic value.
Постановка проблеми. Маркетингові комунікації
значною мірою пов’язані з інформуванням про споживчі властивості та можливості, стан і перспективи
розвитку товарів, робіт, послуг, проте меншою мірою
цей процес пов'язаний з екологічною безпекою процесу їх виробництва. Разом із цим стан навколишнього
середовища є сферою підвищеної зацікавленості та
відчутного впливу суспільства, тому що сучасне бізнес-природокористування передбачає вилучення, присвоєння корисних властивостей і ресурсів природного
середовища та подальшого їх використання для задоволення економічних інтересів підприємств. Урахування екологічного складника в маркетингових комунікаціях – це новий спосіб мислення, підхід, принцип в
управлінні якістю процесів виробництва та збуту продукції, що дає змогу підприємству по-новому здійснювати стратегічне управління та зменшити екологічні
ризики. Екологічні цілі в маркетингових комунікаціях
повинні передбачати просування таких товарів, які
завдають мінімальної шкоди навколишньому середовищу на всіх стадіях життєвого циклу та створені
за допомогою використання мінімально можливого
обсягу природних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практичні підходи до екологічного маркетингу та маркетингових комунікацій у своїх
працях досліджували зарубіжні вчені M. Lanfranchi,
C. Giannetto, F. Rotondo [4], Nelcy Rocío Escobar Moreno
[5], N. Vilkaite-Vaitone, I. Skackauskiene [6], О. Прокопенко, Ю. Осик [7] та вітчизняні науковці: Н. Зіновчук,
О. Зоріна, А. Ращенко, І. Рябов, Т. Рябова, В.Ю. Фадєєнко [2; 3; 8] та ін. Разом із цим екологічні, економічні

та стратегічні аспекти досліджень маркетингових
комунікацій потребують необхідності врахування та
конкретизації екологічних цілей в об’єкті маркетингових комунікацій із метою підвищення споживчої цінності товару та економічного розвитку підприємств.
Формулювання завдання дослідження. Мета
статті – дослідити чинники, що визначають зацікавленість підприємств в екологічній значущості маркетингових комунікацій, визначити критерії за екологічним складником у розрізі об'єктів маркетингових
комунікацій (товарів та виробництва), конкретизувати
екологічні цілі в об’єкті маркетингових комунікацій та
запропонувати функції маркетингових комунікацій з
урахуванням екологічних цілей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Збалансована господарська діяльність підприємств, за якої
техногенне навантаження не перевищує відтворювального потенціалу природи, найвищою мірою відповідає
інтересам суспільства. Науково грамотна маркетингова
інформаційна підтримка в розвитку екологічно чистих
виробництв дає змогу упередити конфлікти як із суспільством у цілому, так і з його окремими зацікавленими сторонами. Зростання соціальної відповідальності товаровиробників за екологічну безпеку бізнесу
збільшує активність підприємств у сфері маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації використовуються для проведення заходів, спрямованих на
стимулювання збуту та доведення до споживача необхідної інформації, що підтримує та формує «зелений»
імідж організації та її продукції [7, с. 7].
Підприємство, будучи елементом структурної взаємодії з навколишнім середовищем, формує еконо-
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мічний потенціал людини, споживає основну масу
природних ресурсів, створює відходи незалежно від
типу і характеру виробництва, негативно впливає на
елементи навколишнього середовища. Це є свідченням того, що цілі розвитку підприємства повинні мати
екологічну орієнтацію, тобто професійна діяльність
вимагає екологічних знань, застосування регуляторів,
що враховують екологічні чинники впливу, та забезпечення екологічно безпечних умов праці.
Тому виникає потреба розгляду підприємства не
лише як складової частини економічного кругообігу, а
й як частини природного. У центр уваги переносяться,
окрім процесів створення вартості, й викликані ними
екологічні процеси нанесення збитку. У результаті
такого підходу, важливими екологічними цілями маркетингових комунікацій для досягнення розвитку підприємства повинні стати такі (табл. 1).
Зацікавленості підприємств в екологічній значущості
маркетингових комунікацій сприяють такі чинники:
– посилення значущості ринкового успіху ділової
активності від стану навколишнього природного середовища в умовах інтенсивного рівня його забруднення
(ресурсообмін досяг масштабу, коли негативний вплив
на природу значно перевищує її потенціал і провокує
екологічні ризики);
– глобалізація екологічних проблем (інтеграція
України у світові соціально-правові відносини та господарсько-економічні зв’язки, впровадження стратегії
сталого розвитку в державну політику диктує необхідність дотримання міжнародних стандартів якості на
системи управління навколишнім середовищем);
– державний контроль та впровадження економікоекологічного механізму забезпечення розвитку підприємств із дотриманням процедури плати за викиди і
скиди, провадження обов’язкових екологічного аудиту
і паспортизації об’єктів, експертизи проєктів та страхування екологічних ризиків;
– посилення тиску суспільної думки щодо небезпеки екологічних загроз життю та добробуту людей;
– вигоди від реалізації екологічних ініціатив та
бенчмаркінг екологічної поведінки світових лідерів.
Ураховуючи вищезазначені чинники, екологічною
ціллю маркетингових комунікацій для досягнення вищого
рівня розвитку є залучення нових ідей функціонування та
додаткових джерел енергії, інформації, що дають можливість оптимально розподіляти результати виробництва
в ринкових умовах, а функції маркетингу повинні бути
спрямованими на демонстрацію мало- та безвідходних

технологій. Саме екологія надає товару додаткову споживчу вартість. Турбота про чистоту повітря, збереження
земельних ресурсів, ландшафтів, річок має характер споживчих цінностей, з якими повинні рахуватися підприємства. Це визначає нові умови функціонування та розвитку
підприємств, що пов'язані із самообмеженням та підвищеною увагою до попередження забруднення навколишнього середовища [9, с. 36].
Маркетингові комунікації виступають важливою
сферою управління екологічною поведінкою споживачів, що формується під цілеспрямованим інформаційним впливом. Більшість компаній прагне здобути
імідж екологічно відповідальних, оскільки це умова,
що дає змогу швидше досягти більшої впізнаваності
бренду, прихильності споживачів та зростання продажів. Стає очевидним, що підприємства, які впроваджують виробництво екологічно чистої продукції, підвищують свою конкурентоспроможність, відкривають
для себе нові ринки, розширюють частку на ринку та
збільшують прибуток. Урахування екологічних цілей у
маркетингових комунікаціях стає не лише брендом, а й
загальним драйвером зростання.
Екологічні цілі маркетингових комунікацій передбачають подолання інформаційної невизначеності у
зовнішньому середовищі стосовно реального рівня екологічної безпеки конкретного виробництва і продукту з
подальшою зміною ціннісних орієнтацій у суспільстві.
Іншими словами, це активна підтримка споживачами тих
товаровиробників і продуктів, які, перш за все, витримують рівень екологічних вимог, а потім забезпечують усі
інші. Завоювання прихильності споживачів, партнерів,
громадськості повинно відбуватися через неагресивне
формування екологічної культури та освіти. Маркетингові комунікації передбачають інформування щодо добровільної відмови від тих видів благ, які підвищують рівень
екологічної напруги у виробничих процесах. Головною
метою впровадження концепції екологічного маркетингу,
вважають Т. Рябова та І. Рябов, є визначення та формування незадоволеного попиту на екологічно чисті товари
з метою орієнтації товарів і послуг підприємства на задоволення екологічних потреб споживачів [8, с. 158].
Екологічні цілі маркетингових комунікацій для споживачів мають бути доступними для розуміння, достовірними та своєчасними, незважаючи на те що масив
інформації, наприклад про екологічний паспорт, аналітичні довідки екологічних служб, звіти про екологічну
сертифікацію та результати екологічного аудиту, як правило, технічно складні для сприйняття громадськістю.

Екологічні цілі підприємства в об’єкті маркетингових комунікацій
Екологічні цілі

Таблиця 1

Основний зміст маркетингових комунікацій
Демонстрація отриманих на вході в підприємство екологічно перевірених
Захист ресурсів
ресурсів та їх ощадне витрачання
Навчання методам економії ресурсів, скороченню шкідливих викидів
Екологізація підготовки кадрів
у навколишнє середовище
Висвітлення інформації щодо зменшення кількості відходів, їх переробки
Скорочення відходів
та повторного використання
Зменшення шкідливих викидів, потенційних небезпек на виході
Обмеження викидів та зниження ризиків
із системи «підприємство»
Повідомлення про впровадження екологічних стандартів якості
Виробництво екологічно чистої продукції
продукції, модернізації продукту, екологізації умов зберігання

Джерело: авторська розробка
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В інтересах підприємства визначити коло питань,
які можуть стати об'єктом та предметом підвищеного
інтересу, запитів громадських організацій. Із метою
ведення оперативної роботи у цьому напрямі вбачається за необхідне створити специфічну систему
показників для потреб маркетингових комунікацій і
зовнішніх користувачів. У ході аналізу обліково-аналітичної інформації доцільно виявити та обґрунтувати
такі похідні дані: показники, котирування, рейтинги,
контрольні листи та карти, індекси, оцінки, багатокутники конкурентоспроможності та ін. Саме вони здатні
утворити основу ділової мови маркетингових комунікацій та можуть створити імідж екологічно безпечного
образу підприємця. Закон України «Про інформацію»
закріплює право кожного громадянина на достовірну
інформацію про стан навколишнього природного
середовища. Приховування, спотворення і навіть
несвоєчасна видача інформації розглядаються як екологічні правопорушення [1].
Водночас процедуру видачі подібної інформації
посадовими особами та державними органами чітко не
визначено, а практичний досвід формування екологічних цілей у маркетингових комунікаціях недостатній.
Для досягнення екологічних цілей у маркетингових
комунікаціях використовують різноманітні технології
та засоби: публікації в друкованих виданнях, інформаційні технології Інтернет-ресурсів, презентації,
пресконференції, вебінари; публічні лекції, виступи
на телебаченні; благодійну діяльність та спонсорські
заходи; організацію та участь у виставках, ярмарках;
розроблення та підтримка фірмового стилю.
Через систему зворотного зв'язку маркетингових
комунікацій підприємства повинні отримувати досто-

вірну уяву про дієвість своїх зусиль та ефективність
витрат у сфері налагодження зв'язку з громадськістю
щодо проблем екологічної безпеки. Заходи маркетингових комунікацій найчастіше спрямовані на підтримку
нейтрально-позитивних емоцій та довіру до підприємства і його продукції. У сучасних умовах вимоги до
них зростають: вони мають бути здатними долати емоційні та психологічні бар'єри, стереотипи і навіть агресивну поведінку. Початково маркетингові комунікації
повинні бути позитивно сприйняті всередині організації з метою формування сприятливого психологічного
клімату, ділової атмосфери, створення позитивного
іміджу. Під час вирішення практичних питань виробничої діяльності лише працівники, які мають глибокі
екологічні знання, забезпечують належний нормативний рівень чистоти виробництва. Показниками та критеріями позитивного результату можуть бути не лише
позитивні відгуки у засобах масової інформації, зростання обсягу продажів, частки ринку, кількості інвесторів, а й прояви суспільної толерантності (відсутності
пікетів та протестів), а також добровільна участь персоналу у формуванні та постійній підтримці позитивного образу підприємства та продукту.
Порівняльну характеристику маркетингових комунікацій за об'єктами з урахуванням екологічного складника представлено в табл. 2.
Головна відмінність маркетингових комунікацій
за об'єктами полягає у некомерційному (витратному)
характері природоохоронних маркетингових комунікацій. Інформація про корисний продукт сприймається набагато простіше і легше, ніж про негативний
вплив технологій його виробництва. Однак потрібна
довготривала, поетапна, цілеспрямована та програмна

Таблиця 2
Порівняльна характеристика об'єктів маркетингових комунікацій (товарів та виробництва)
з урахуванням екологічного складника
Об'єкти маркетингових комунікацій
Товари
Виробництво
Формування успіху, популяризація іміджу
Інформованість про потенційний та реальний
серед громадськості, споживачів. Завоювання рівень екологічного ризику. Формування
Ціль та завдання переваг та симпатій нових споживачів,
готовності споживачів до додаткових
збільшення частки ринку. Зниження ризику
витрат. Створення позитивного відношення
незатребуваності продукту.
громадськості.
ЗМІ, виставки, ярмарки, презентації, реклама. Опубліковані доступні для сприйняття
Фінансування публічних заходів, спонсорство. звітні дані та технічні відомості. Екскурсії,
Громадські виступи, прямі зв'язки з
фотовиставки, пресконференції, радіоЗасоби комунікацій
представниками влади, громадськості, партій. та телепередачі, пресрелізи. Організація
Консультування. Ювілейні та святкові заходи, суспільно корисних та просвітницьких заходів
ігри, лотереї.
екологічної спрямованості.
Керівництво підприємства.
Керівництво підприємства. Екологічна служба.
Менеджмент
Служба маркетингу. Пресслужба
Пресслужба.
Товар, продукт, робота, послуга.
Організаційно-технічний рівень виробництва.
Об'єкт управління
Споживчі властивості, якість, ціна.
Рівень впливу на природу.
Тип заходів
Комерційний
Некомерційний
Зростання обсягу продажу, прибутку, частки
Позитивні відгуки вчених, спеціалістів,
ринку, товарообігу. Кількість рекламацій,
представників влади. Зниження тиску з боку
Критерії оцінок
презентацій, скарг, повернення. Посилення
зеленого руху в Україні. Зростання обсягу
конкурентних переваг.
продажів екологічно чистої продукції.
Функції
Ознайомлювальна.
маркетингових
Просвітницька.
Пошук взаєморозуміння, компромісів.
комунікацій
Пізнавальна.
Критерії
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діяльність з актуалізації проблем екологізації виробництва. Суспільство повинно готуватися до глобальної
переоцінки цінностей.
На думку Н. Зіновчук та А. Ращенко, повідомлення
в екологічному маркетингу формуються залежно від
комерційного чи некомерційного характеру комунікацій [2, с. 136]. На нашу думку, комерційні повідомлення висвітлюють цінність досягнень підприємства
та конкурентних переваг продукції, а некомерційні
мають попереджувальний та мотивуючий характер
щодо мінімізації негативного впливу на довкілля.
Сучасні маркетингові комунікації з урахуванням
екологічних цілей, повинні виконувати такі функції:
інформаційну, престижу, бар'єрну, передрекламно-психологічну та нагадувальну.
Інформаційна функція. Повідомлення мають охопити
історію підприємства, еволюцію та динаміку розвитку
виробничої діяльності, асортимент продукції та послуг,
географію продажів. Очікування суспільства знаходять
відображення в інформації щодо структури покупців та
складу ділових партнерів, досягненнях у розвитку організаційної та корпоративної культури, участі в благодійних акціях. Центральна увага має приділятися інформації про еволюцію технологій, технологічний рівень
очисних установок та фільтрів, потужність джерел
забруднюючих речовин, їх склад і динаміку поширення,
результати екологічної сертифікації.
Функція престижу. Визначає необхідність забезпечувати: високий рівень екологічності виробництва
та продукції підприємства; безпеку та можливість утилізації відходів; дотримання світових вимог щодо екологічної сертифікації та експертизи; готовність до екологічного аудиту та перевірок інспектуючих органів;
компетентність співробітників, наявність спеціалізованої екологічної служби та аналітичної інструментальної бази. Подібні елементи організації виробництва
можуть дозволити собі лише відповідальні та надійні
організації.
Бар'єрна функція. Покликана створювати проблеми конкурентам у рекламі та проникненні на ринок
їхніх товарів, спрямовувати переваги споживачів до
продуктів, робіт, послуг цієї організації. Вона реалізує потребу в демонстрації: високого рівня витрат на
екологічно безпечну діяльність; необхідного організаційно-технічного рівня виробництва; великого обсягу
інвестицій та початкового капіталу; значних витрат із
прибутку на вирішення екологічних проблем; характеристики рівня скарг споживача до екологічного складника виробництва та продукту; рівня вимог до матеріально-технологічного потоку відходів виробництва;
товарних замінників конкурентів (продукти низької
екологічної якості, але за доступнішою ціною) з констатацією назв їх виробників. Вплив маркетингових
комунікацій допоможе обмежити та знизити рівень
безвідповідального виробництва та бізнесу.
Передрекламно-психологічна функція. Сприяє створенню у покупців образів, асоціацій, що полегшують

сприйняття товарної реклами та формує базові і початкові уяви про якість довкілля, безпечні споживчі товари
(передусім продукти харчування) та екологічну ефективність сучасного виробництва. Передрекламно-психологічна функція впливає на емоційні, психологічні
мотиви виживання та безпеки. Не слід побоюватися
цілеспрямованого формування у споживачів сильних
емоційних мотивацій, впливаючи на масове усвідомлення, коли йдеться про купівлю екологічно чистих
продуктів.
Нагадувальна функція. Періодичне повторне оповіщення громадськості про: екологічні стандарти життя;
шанси відновити та зберегти довкілля; реалізацію екологічних стандартів через об'єднання зусиль держави,
населення, суспільства та бізнесу.
Екологічна безпека є національним пріоритетом,
тому забезпечення необхідного рівня екологічної
чистоти виробництва та продукту має стати стратегічною цінністю. Масштабні протиріччя між зростанням
споживчого попиту та відновлювальними можливостями природного середовища накладають обмеження
на ріст обсягів виробництва (попиту), вимагають компромісу та дотримання балансу інтересів природи та
суспільства. Підприємства свідомо вибирають модель
поведінки та займають цілком визначені позиції в конфлікті «виробництво – природа» з урахуванням адміністративно-правових відносин та еколого-економічного
стимулюючого впливу держави.
Висновки. Потрібно визнати, що за останні десятиліття маркетингові комунікації вивели екологічний
складник в основу змісту місії підприємства. У зв'язку
із цим основним завданням екологічних цілей маркетингових комунікацій є формування в суспільстві розуміння того факту, що сучасний розвиток цивілізації
досяг такого рівня, коли потрібно вибирати або безпечні продукти та довкілля, за які треба платити вищу
ціну, або доступні, але екологічно менш якісні блага.
Підприємства неспроможні самостійно забезпечити екологічну безпеку виробництва, не знижуючи
обсяги виробництва продукції. Необхідний тристоронній компроміс, що визначає стратегічна цінність економічного розвитку підприємств:
– готовність споживача нести додаткові витрати;
– готовність держави створити реальні та значущі
привілеї екологічно самостійним та стійким товаровиробникам;
– готовність товаровиробників відмовитися від
частини прибутку на користь екологізації діяльності з
метою досягнення сталого розвитку та виконання відповідних зобов'язань.
Маркетингові комунікації – це управлінська концепція, що включає спосіб мислення, який передбачає
необхідність урахування екологічних цілей, орієнтуючись на створення цінності для споживачів та образ дій,
що включає застосування технологій, засобів і методів
для задоволення потреб споживачів, створення екологічної цінності та отримання на цій основі прибутку.
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ВИРОБНИЦТВО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Томашук І.В., Красносельська А.А. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів
як чинник підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. У статті досліджується
вплив виробництва альтернативних джерел енергії на підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Указується, що ефективне виробництво в сучасних умовах неможливе без широкого використання різних енергетичних ресурсів: сонячної енергії, енергії з інших природних ресурсів,
людської енергії, а також енергії, що використовується для створення та експлуатації технічних засобів,
кормів, засобів захисту рослин, добрив, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, природного газу
тощо. Підкреслюється, що сучасне сільськогосподарське виробництво оснащене потужним і високопродуктивним обладнанням, що вимагає високоякісних нафтопродуктів. Наголошується, що під час оцінки
результатів діяльності суб’єктів господарювання у системі стимулювання працівників слід ураховувати
наслідки споживання енергії, рівень енергоємності виробництва. Обґрунтовано, що скорочення споживання енергії (поряд із витратами на оплату праці та грошовими коштами) є одним зі шляхів підвищення
ефективності виробництва, забезпечення його конкурентоспроможності. Зроблено висновок, що енергоефективність є одним з основних показників результативності будь-якої виробничої системи у цілому.
Наголошено, що реалізація активної енергозберігаючої політики (як на державному рівні, так і на рівні
окремих підприємств) має змогу розірвати пропорційну залежність між економічним розвитком, підвищенням добробуту громадян та збільшенням споживання енергоресурсів, що досягається за рахунок системного переходу від ресурсної до інноваційної моделі економічного розвитку. Питання енергетичної
безпеки пропонується вирішувати за рахунок власних джерел шляхом розумного споживання та економії
у результаті впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій. Зазначається, що розроблення та
використання альтернативних джерел енергії (вітрової та сонячної енергії, біопалива тощо) є важливим
чинником посилення енергетичної безпеки та зменшення негативного техногенного впливу на навколишнє середовище.
Ключові слова: енергоспоживання, альтернативні джерела енергії, біопаливо, сільськогосподарське
виробництво, конкурентоспроможність, енергозбереження.
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Томашук И.В., Красносельская А.А. Производство альтернативных видов энергетических ресурсов как фактор повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий. В статье исследовано
влияние производства альтернативных видов энергетических ресурсов на повышение эффективности сельскохозяйственных предприятий. Указывается, что эффективное производство в современных условиях невозможно без широкого использования различных энергетических ресурсов: солнечной энергии, энергии других
природных ресурсов, человеческой энергии, а также энергии, используемой для создания и эксплуатации технических средств, кормов, средств защиты растений, удобрений, горючесмазочных материалов, электроэнергии, природного газа и тому подобное. Подчеркивается, что современное сельскохозяйственное производство
оснащено мощным и высокопроизводительным оборудованием, что требует высококачественных нефтепродуктов. Отмечается, что при оценке результатов деятельности субъектов хозяйствования в системе стимулирования работников следует учитывать последствия потребления энергии, уровень энергоемкости производства. Обосновано, что сокращение потребления энергии (наряду с расходами на оплату труда и денежными
средствами) является одним из путей повышения эффективности производства, обеспечения его конкурентоспособности. Сделан вывод, что энергоэффективность является одним из основных показателей результативности любой производственной системы в целом. Отмечено, что реализация активной энергосберегающей
политики (как на государственном уровне, так и на уровне отдельных предприятий) имеет возможность разорвать пропорциональную зависимость между экономическим развитием, повышением благосостояния граждан и увеличением потребления энергоресурсов, что достигается за счет системного перехода от ресурсной к
инновационной модели экономического развития. Вопрос энергетической безопасности предлагается решать
за счет собственных источников путем разумного потребления и экономии за счет внедрения инновационных
энергосберегающих технологий. Отмечается, что разработка и использование альтернативных источников
энергии (ветровой и солнечной энергии, биотоплива и т. д.) является важным фактором усиления энергетической безопасности и уменьшения негативного техногенного воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: энергопотребление, альтернативные источники энергии, биотопливо, сельскохозяйственное производство, конкурентоспособность, энергосбережение.
Tomashuk Inna, Krasnoselska Anastasia. Production of alternative types of energy resources as a factor of increasing the efficiency of agricultural enterprises. The article examines the impact of the production of alternative energy resources on improving the efficiency of agricultural enterprises. It is indicated that efficient production in modern
conditions is impossible without the extensive use of various energy resources: solar energy, energy from other natural
resources, human energy, as well as energy used for the creation and operation of technical means, feed, plant protection
products, fertilizers, fuel lubricants, electricity, natural gas, etc. It is emphasized that modern agricultural production is
equipped with powerful and high-performance equipment that requires high quality petroleum products. It is emphasized
that when evaluating the performance of economic entities, the system of employee incentives should take into account
the consequences of energy consumption, the level of energy intensity of production. It is stated that the development of
alternative energy in Ukraine is especially important in terms of energy independence, import substitution and environmental and economic security of the country and requires not only technological problems, adoption and unification of
legislation, state financial support for projects, but also justification related to the analysis of the resources of the national
economy for the development of energy production from various types of alternative sources. It is substantiated that the
reduction of energy consumption (along with labor costs and cash) is one of the ways to increase production efficiency,
ensure its competitiveness. It is concluded that energy efficiency is one of the main indicators of the effectiveness of any
production system as a whole. It is emphasized that the implementation of active energy saving policy (both at the state
level and at the level of individual enterprises) can break the proportional relationship between economic development,
improving the welfare of citizens and increasing energy consumption, which is achieved through a systematic transition
from resource to innovative economic development. The issue of energy security is proposed to be solved at the expense
of own sources, by reasonable consumption and economy, at the expense of introduction of innovative energy saving
technologies. It is noted that the development and use of alternative energy sources (wind and solar energy, biofuels, etc.)
is an important factor in strengthening energy security and reducing the negative man-made impact on the environment.
Key words: energy consumption, alternative energy sources, biofuels, agricultural production, competitiveness,
energy saving.
Постановка проблеми. У процесі економічного розвитку структура паливного балансу країни постійно змінюється: роль твердого палива неухильно знижується, хоча
видобуток викопного вугілля зростає з кожним роком; значення рідкого та газоподібного палива невпинно зростає.
Вичерпність світових запасів викопного палива,
збільшення енергоємності та споживання енергії,
наростаюча соціально-економічна нестабільність у
деяких нафтовидобувних регіонах планети є причинами хронічної енергетичної кризи. Вітчизняне ж

аграрне виробництво характеризується переважно
використанням енергоємних технологій, неоптимальним завантаженням технічних засобів, недостатнім
рівнем кваліфікації робітників, що є підгрунтям більш
високого порівняно з розвиненими країнами питомого
споживання палива на технологічні процеси і, відповідно, високої собівартості продукції. Така ситуація не
дає змоги багатьом підприємствам забезпечити конкурентоспроможність продукції, зберегти конкурентні
позиції на товарних ринках.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виробництва та використання альтернативних
джерел енергії, отриманих із сільськогосподарської
сировини, розглядалися у наукових працях Г.М. Калетніка [4–6], І.В. Гончарук [2; 3], В.М. Балдинюка
[1], Р.В. Логоші, І.А. Семчук [7], В.В. Луцяка [8],
К.В. Мазур [9], В.Я. Месель-Веселяка [10], А.В. Пастух [11], В.І. Перебийніс, О.В. Федірець [12], Н.В. Пришляк [13], Д.М. Токарчук, І.В. Фурман [14], Г.Е. Топіліна, С.М. Умінського, О.Л. Мудраченко [15].
Дослідження цих учених носять переважно технологічний характер, вони оперують природними показниками
виробництва альтернативних джерел енергії. Проте недостатня увага приділяється економічному обґрунтуванню
переваг виробництва альтернативних видів енергетичних
ресурсів над використанням ресурсів із природних джерел
енергії, що є чинником підвищення ефективності сучасних
сільськогосподарських підприємств.
Формулювання завдання дослідження. Мета
публікації – дослідити організаційно-економічні особливості і визначити сфери ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах та дослідити вплив виробництва
альтернативної енергії на підвищення ефективності
діяльності сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вирощування та переробка сільськогосподарської сировини
є основими галузями сільськогосподарського виробництва, спрямованими на забезпечення продовольчої безпеки держави. Однак критичний стан української системи енергопостачання, її залежність від імпорту енергії
призвели до зростання ролі використання сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива та забезпечення на цій основі як енергетичної безпеки держави,
так і диверсифікації аграрного виробництва. Основним
недоліком існуючих економічних механізмів енергозбереження у світовому та вітчизняному сільськогосподарському виробництві є відсутність комплексного підходу
до енергозбереження [13; 14]. Ці проблеми слід вирішувати шляхом використання взаємодоповнюючих методів та моделей енергозбереження для ключових галузей
сільського господарства.
Ефективне виробництво в сучасних умовах неможливе без широкого використання різнорідних енергетичних ресурсів: сонячної енергії, енергії з інших природних ресурсів, людської енергії, а також енергії, що
використовується для створення та експлуатації технічних засобів, кормів, засобів захисту рослин, добрив,
пально-мастильних матеріалів, електроенергії, природного газу тощо [5; 12]. Їх наявність, види, доступ до
них суттєво впливають на економіку окремих галузей
сільського господарства та агропромислового комплексу загалом.
Споживання енергії у сільськогосподарському
виробництві – це процес, за допомогою якого енергія
використовується для виробництва продукції, надання
послуг, виконання робіт, для задоволення потреб бізнесу
і населення та для досягнення конкретного економічного ефекту [12]. Енергоспоживання в процесі виробництва сільськогосподарської продукції – це перетворення
виробничих чининків, включаючи енергію, у готову
продукцію. Трудові, матеріальні та фінансові ресурси,
що використовуються у виробництві сільськогосподарської продукції, мають єдину енергетичну базу.

Виробництво біопалива як альтернативного виду
енергії нині активно розвивається і розповсюджується
на світовому ринку пального, що пов'язано з невпинним зростанням цін на природні енергетичні ресурси
(нафту і газ) [11; 12]. Особливу роль у цій ситуації відіграє прагнення економічно розвинених країн скоротити
навантаження на навколишнє середовище за рахунок
зменшення викидів забруднюючих речовин. Сьогодні
функціонують два напрями виробництва біопалива:
– виробництво та використання етилового спирту.
Сировиною є цукрові буряки, зернові культури, солома;
– використання метилових ефірів, одержаних з
олійних культур, як добавок або замінників дизельного
палива. Сировиною, що використовується тут, є ріпак,
соя, кукурудза та соняшник [3].
Найбільш широко використовуване біопаливо у
всьому світі та в Україні – це біодизель. Згідно зі стандартами більшості країн, біодизель містить складні
естери (ефіри) кислот, що одержують із рослинної
олії (ріпакової, пальмової, соєвої, соняшникової, кукурудзяної, арахісової тощо) та тваринних жирів [15].
Комерційне виробництво біодизеля розпочалося на
початку 90-х років ХХ ст.
Використання біодизеля як моторного палива в
аграрному секторі знижує викиди майже всіх шкідливих речовин. Порівняно з нафтовим аналогом викиди
вуглеводню зменшуються на 56%, твердих частинок –
на 55%, оксидів вуглецю – на 43%, оксидів азоту – на
5–10%, а сажі – на 60% [5]. При цьому вивільняється
та сама кількість вуглекислого газу, яку споживають
з атмосфери рослини, що є похідною сировиною для
виробництва олії. Через своє природне походження
біодизель менш токсичний, аніж нафтове паливо, і не
завдає шкоди рослинам або тваринам, потрапляючи в
ґрунт або воду.
Окрім того, Україна є великим виробником харчового спирту. Загальна річна потужність спиртових заводів становить близько 700 млн л спирту, у тому числі
340 млн л виготовляють заводи з переробки меляси.
Нині багато із цих компаній працюють неповний
робочий день або навіть простоюють. У довгостроковій перспективі їхня потужність може бути використана для виробництва паливного етанолу [4; 12], але
реально цей процес має бути економічно ефективним.
Концепція виробництва біоетанолу в Україні охоплює декілька сфер. За рахунок відновлення існуючих
спиртзаводів виробництво паливного етанолу буде
збільшено до 0,3 млн т на рік. Окрім того, планується
будівництво таких малопотужних заводів (до 5 т етанолу на день) на базі переробних підприємств та безпосередньо в аграрних підприємствах [10]. Уведення
в експлуатацію нових технологічних ліній невеликої
потужності дасть змогу отримувати 0,05 млн т цієї продукції на рік.
Найбільш енергоємною галуззю сільського господарства є рослинництво, яке споживає близько 80%
усіх енергоресурсів аграрного сектору. Сучасне сільськогосподарське виробництво оснащене потужним і
високопродуктивним обладнанням, яке вимагає високоякісних нафтопродуктів. Однак сільськогосподарське виробництво, ймовірно, буде ефективним лише за
найкращого (оптимального) споживання всіх існуючих
видів енергії (табл. 1). Будь-яке надлишкове споживання енергії робить сільськогосподарську продукцію
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управління, тобто
безпосередньо
впроваджуються
енергозберігаючі
заходи

Рис. 1. Основні рівні прийняття рішень про впровадження енергоощадних заходів
у сільськогосподарське виробництво

Джерело: сформовано за результатами дослідження

дорожчою та зменшує прибуток її виробників [10; 14].
Водночас занадто велике обмеження енергії є також
економічно невигідним, оскільки призводить до погіршення якості сільськогосподарської продукції або скорочення її виробництва.
Як господарська одиниця кожне сільськогосподарське підприємство здійснює виробничу та торговельну
діяльність та проводить певну економічну політику,
яка включає політику енергозбереження (рис. 1). Відповідно до Закону України «Про енергозбереження»,
останнє є адміністративним, правовим та фінансовоекономічним регулюванням виробництва, переробки,
транспортування, зберігання, виробництва, розподілу
та використання паливно-енергетичних ресурсів для
їх раціонального та економічного споживання [5; 12].

Реалізація активної енергозберігаючої політики
(як на державному рівні, так і на рівні окремих підприємств) має змогу розірвати пропорційну залежність
між економічним розвитком, підвищенням добробуту
громадян та збільшенням споживання енергоресурсів, що досягається за рахунок системного переходу
від ресурсної до інноваційної моделі економічного
розвитку [10; 11]. У цьому контексті на сільськогосподарських підприємствах, на нашу думку, енергозберігаюча політика має базуватися на чітких принципах
(табл. 2).
Із розвитком ринку біопалива зміни означають, що
бізнес-середовище є безпрецедентним у різноманітті,
знаннях та турбулентності. Виникає необхідність адаптації виробничих систем та моделей на основі нових

Сучасні специфічні особливості енергоспоживання у сільському господарстві
№

Таблиця 1

Зміст
– Особливість сільського господарства пов’язана із землекористуванням як одним з основних чинників
аграрного виробництва. Тип енергоспоживання енергії в промисловості та сільському господарстві різний,
I зокрема особливістю передачі енергії у промисловості в процесі переробки предмет праці постійно
переміщується від однієї машини до іншої, а у рослинництві, навпаки, машини рухаються, діють на предмет
праці і послідовно здійснюють технологічні операції.
– Специфічна характеристика споживання енергії у сільському господарстві пов’язана з використанням у
виробництві живих організмів (сільськогосподарських рослин і тварин), біологічних об'єктів. Залежно від своїх
функцій рослини і тварини можуть бути як предметом праці (наприклад, енергоресурси використовують енергію
II
для впливу на стан посівів), так і засобом праці (продуктивна худоба). Ця характеристика сільського господарства
потребує, розробляючи технічні засоби, враховувати специфічні вимоги біологічного процесу відтворення живих
організмів. Сільськогосподарські роботи поєднують біологічні процеси та методи виробництва.
– Особливістю споживання енергії у сільському господарстві є залежність виробництва від погодних і
III
кліматичних умов, які регламентують хід технологічних процесів.
– Своєрідністю споживання енергії є сезонність, яка вказує на нерівномірне, часом «пікове» навантаження
енергетичних засобів протягом року. Існує чотири найбільш інтенсивні фази польових робіт: сівба та посадка
IV
культур; догляд за просапними культурами; збирання врожаю; зяблева оранка та посів озимих. Зокрема, під час
збирання врожаю транспортується близько 40% річної кількості сільськогосподарських вантажів.
– Організаційно-економічна характеристика. Сільське господарство як суб’єкт господарювання характеризується
V надзвичайною складністю: невизначеністю умов експлуатації, недостатньою оперативністю збору та обробки
інформації. Це призводить до неоптимальних рішень, а отже, до нераціонального споживання енергії.

Джерело: сформовано за результатами дослідження
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Основні принципи енергозберігаючої політики сільськогосподарських підприємств
№

Принцип

I

Принцип системного
підходу

Принцип
результативності
енергозбереження
Принцип стратегічного
III
управління
енергозбереженням
II

IV

Принцип фінансового
менеджменту

Таблиця 2

Сутність принципу
Заходи з енергозбереження повинні мати системно-інтерактивний характер,
охоплювати проведення інформаційно-пропагандистських кампаній, наявність
фінансових механізмів для енергозберігаючих проєктів, нормативно-правових
актів і стандартів із використання енергії та енергозбереження, системи мотивації
енергозбереження та контролю використання енергії
Реалізація політики енергозбереження має сприяти зниженню енергоспоживання та
енергоємності виробництва
Підприємства зобов’язані провадити стратегії енергозбереження, які визначають
конкретні цілі та методи їх досягнення
Гнучка, стимулююча до енергозбереження система фінансових заходів, спрямованих на
забезпечення підприємств енергоресурсами. При цьому підприємства мають звернути
увагу на формування запасів, насамперед рідкого палива (бензин, дизельне паливо)

Джерело: сформовано за результатами дослідження

технологій (рис. 2) [7]. Технологічний розвиток створив світ ринком без кордонів.
Забезпечення енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки України є першочерговими завданнями
держави. Неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатня диверсифікація джерел
постачання, відсутність активної політики енергозбереження, що загрожує енергетичній безпеці держави,
критична ситуація з продовольчим забезпеченням
населення та нераціональне, виснажливе використання природних ресурсів, як невідновлюваних, так
і відновлюваних (табл. 3), визначено у ст. 7 Закону
України «Про основи національної безпеки України»
від 19 червня 2003 р. як загрози національним інтересам та національній безпеці України в економічній та
екологічній сферах [1; 11].
Державна політика України націлена на усунення
цих загроз. Так, Закон України «Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 року»
від 18 жовтня 2005 р. метою державної аграрної політики визначав гарантування продовольчої безпеки держави; Закон України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до
1). Аналіз результативних показників
патентного
пошуку
у
сфері
енергозбереження
для
ключових
галузей АПК (насамперед – для галузі
рослинництва)

4).
Виокремлення
спільних і відмінних
ознак (для промислових
і
аграрних
енергозберігаючих
технологій)

2020 року» від 21 грудня 2010 р. метою національної
екологічної політики називає стабілізацію і поліпшення
стану навколишнього природного середовища України,
а оновлена Енергетична стратегія України на період до
2030 р., затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., своєю ціллю має підвищення енергетичної безпеки держави [11; 12].
І.В. Гончарук зазначає, що, оскільки розвиток альтернативних джерел енергії є неможливим без розвитку
новітніх технологій, то можна стверджувати про істотний вплив ресурсозберігаючих технологій на розвиток
вітчизняної науки і техніки [2], а також виробництва,
здійснює позитивний вплив на міжнародний престиж
країни у галузі відновлюваної енергетики (рис. 3).
Суб’єкти господарювання, які переробляють сільськогосподарську сировину для виробництва біопалива,
також зобов’язані дотримуватися санітарних норм та
правил. Так, відповідно до ст. 12 Закону України «Про
альтернативні види палива» від 16 січня 2002 р., санітарні показники у сфері альтернативних видів палива
встановлюються нормами та стандартами.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення»

2). Аналіз та узагальнення вимог до сучасних
технологічних процесів аграрного сектору
3). Аналіз результатів експрес-діагностики світових
аграрних технологій та енергозберігаючих структур

5). Аналіз інтегральних
показників енергозбереження

6).
Обґрунтування
основних
елементів економічного механізму
енергозбереження

7). Комплексний аналіз головних енергетичних чинників і
визначення на їх основі ефективності нового економічного
механізму енергозбереження

Рис. 2. Шляхи підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва

Джерело: [7; 14]
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Таблиця 3

SWOT-аналіз ринку біопалив в Україні
СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

Ефективність біоенергетики:
– сприятливі природно-кліматичні умови для
вирощування сільськогосподарської біомаси;
– будівництво та ефективна експлуатація біогазових
комплексів;
– відносно низька вартість альтернативних джерел
енергії;
– позитивна динаміка розвитку біоенергетики;
– низький рівень конкуренції в галузі;
– високий попит на екологічно чисте паливо.
Енергетична безпека:
– великий потенціал біомаси аграрних підприємств;
– значна кількість сільськогосподарських відходів під час
вирощування продукції рослинництва та тваринництва;
– наявність об’ємної кількості деревини.
Захист навколишнього середовища:
– високий потенціал малопродуктивних земель для
вирощування енергетичних культур;
– охорона та забезпечення відтворення ґрунтів;
– збереження екології довкілля за рахунок відсутності
шкідливих викидів.
Створення робочих місць:
– збільшення зайнятості та розвиток сільських територій;
– підвищення рівня заробітної плати та добробуту
населення.

Локальні наслідки:
– незначне внутрішнє споживання продуктів біоенергетики;
– сезонний дефіцит постачання сировини для
виробництва біомаси;
– складність технологій виробництва біопалив.
Стандартизація:
– відсутність затверджених методів перевірки якості
біопалива, що постачається;
– високі вимоги до виробництва різнорідних видів біопалива.
Ринкова інфраструктура:
– недосконала інституційна підтримка;
– нестабільні поставки та відсутність довгострокових
контрактів на постачання сировини для виробництва біомаси;
– недостатній обсяг фінансових ресурсів та інвестицій;
– висока вартість логістичних послуг;
– недосконала інфраструктура для зберігання та
переробки сільськогосподарської сировини на біомасу.
Державне регулювання:
– незначний рівень державної підтримки розвитку
аграрного виробництва;
– незадовільний фінансовий стан сільськогосподарських
підприємств як суб’єктів ринку біопалива;
– значний обсяг експорту біоматеріалів (деревина, ріпак,
соняшник, соя);
– низький рівень державної підтримки НДДКР у сфері
біоенергетики.

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

Потреба в поновлюваних джерелах енергії:
– високий рівень попиту на біоенергію на зовнішньому
ринку;
– диверсифікація виробництва у сільському господарстві
та варіювання шляхів постачання біопалива;
– сертифікація біопалива відповідно до вимог ЄС;
– вихід на внутрішні та міжнародні експортні ринки
сертифікованої біоенергетики.
Забезпечення захисту навколишнього середовища:
– упровадження новітніх інтенсивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур та
розведення тварин;
– застосування безвідходного виробництва;
– економія природних енергетичних ресурсів і
природного газу.
Заохочувальна політика:
– державна підтримка розвитку виробників
біоенергетики;
– створення різноманітних асоціацій (енергетичних
кооперативів, спільних підприємств тощо);
– кредитні лінії, технічна допомога та пілотні проєкти,
що фінансуються міжнародними фінансовими
організаціями;
– передача досвіду у сфері управління біомасою та
необхідних знань щодо організації ланцюга створення
вартості;
– підвищення інвестиційної привабливості аграрного
сектору економіки;
– скорочення сільської міграції та підвищення добробуту
громадян.

Ризики та відсутність ефективного економічного
стимулювання виробництва біопалив:
– зниження рівня продовольчої безпеки під час переробки
значної кількості сільськогосподарської сировини на різні
види біопалива;
– ризики, притаманні агробізнесу (погані погодні умови,
неврожай);
– нестабільна політична та економічна ситуація в
Україні;
– зростання конкуренції на міжнародному ринку
твердого біопалива;
– неспроможність сільськогосподарських підприємств
упроваджувати інноваційні технології через брак
фінансових ресурсів;
– уповільнення зростання ринку через зниження рівня
життя;
– недостатня обізнаність громадськості про переваги
біопалива та їхній вплив на екологічний складник.
Конкуренція з іншими джерелами енергії:
– значне політичне та економічне лобі в газовій, нафтовій
і вугільній промисловості;
– проблеми зі збутом електроенергії з біомаси на ринку
енергоносіїв;
– нестійка якість біопалива.
Недосконале державне регулювання ринку біопалив:
– недостатнє та неефективне державне регулювання
виробництва та споживання біопалива;
– державні субсидії на газ та тепло для населення.

Джерело: [7; 8]
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 скасування або значне зниження
ставок
акцизного
податку
на
біодизельне паливо та його суміші й
моторне
паливо,
що
містить
біоетанол

 запровадження мотивуючих фінансовоекономічних інструментів
 усунення необхідності подавати податковий
вексель для виробників біоетанолу
 упровадження в українське законодавство
обов’язкових критеріїв сталості, дотримання
яких сьогодні є добровільним, що забезпечить
екологічність моторного біопалива та зменшить
викиди в атмосферу
 завершення процесу
відповідними нормами ЄС

гармонізації

з

 скасування виключних прав на виробництво
бензину з додаванням біоетанолу та/або його
компонентів,
що
перешкоджає
розвитку
конкуренції, а також призводить до того, що
Україна не отримує потенційної вигоди від
безмитного експорту біопалива до ЄС за
відповідними квотами


формування
гарантованого
попиту на моторні біопалива
(зокрема, встановлення ринкових
квот та графіка збільшення частки
біопалива в загальному обсязі
палив) або надання державної
підтримки (субсидій) суб’єктам
господарювання, що працюють у
цій сфері
 створення системи онлайнконтролю
за
обігом
нафтопродуктів,
підкріпленого
високими
штрафами
за
порушення, та запровадження
інституту незалежного аудиту
якості моторних палив, які
сьогодні
фактично
не
контролюються державою

Рис. 3. Складники особливої політики протекціонізму для розвитку вітчизняної біопаливної галузі

Джерело: [7; 9]

від 24 лютого 1994 р., санітарні норми є обов'язковими
для виконання нормативних актів центрального органу
виконавчої влади, що регламентує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, встановлення
норм та вимог медичної безпеки до середовища проживання та його окремих чинників, недотримання яких
становить загрозу для здоров’я та життя людей і прийдешніх поколінь, а також ризик розвитку і поширення
інфекційних та масових неінфекційних захворювань
(отруєння) серед населення [5; 11].
Із метою створення умов для поліпшення екологічної ситуації, якості життя населення, посилення енергетичної безпеки пропонується ухвалити Стратегію
виробництва біопалива із сільськогосподарських культур та відходів на державному та регіональному рівнях
(табл. 4). Ключовими компонентами у формулюванні
Стратегії мають бути усвідомлений вибір пріоритетного напряму розвитку та ефективне впровадження
інноваційної програми.
Водночас успіх усіх, хто бере участь у виробничому процесі, залежить від удалого вибору найбільш
оптимальної стратегії. Зокрема, необхідно враховувати
умови та складники її реалізації: фінансові ресурси;
систему управління; державне регулювання; нові технології; строки; інвестиційний клімат; виконавців;
соціальну інфраструктуру; екологічність застосування
технологій; фази робочої програми [6; 13]. Для того
щоб сформувати ефективну Стратегію виробництва

біопалива із сільськогосподарських культур та відходів, потрібно здійснити низку кроків та конкретних
заходів, включаючи відновлення кредитування проєктів, які сприяють виробництву біопалива з органічної
сировини; заходів, пов’язаних зі спрощенням процесу
виробництва альтернативної енергії; забезпечити впровадження ефективної урядової програми розвитку відновлюваної енергетики; посилити екологічну політику,
передусім для аграрних господарств.
Усе це дасть Україні змогу стати сильним гравцем на
ринку біопалива, поліпшити стан навколишнього природного середовища, створити нові робочі місця, пришвидшити та покращити економічний розвиток сільських
територій, що нині набуває все більшого значення [13].
Енергетична незалежність як один із компонентів
енергетичної безпеки посідає одне з головних місць
у системі національної безпеки держави, що потребує
комплексного теоретико-методологічного обґрунтування оцінки її рівня з урахуванням взаємозалежності
та взаємодії з різноманітними ознаками та індикаторами енергетичної та економічної безпеки.
Окрім того, це складне соціально-економічне
визначення, яке характеризується низкою статистичних показників, ступенем незалежності держави в
енергетичній політиці (рис. 4), яке здатне вирішувати
зовнішні та внутрішні виклики шляхом поліпшення
економічного розвитку без шкоди для суспільства та
національного виробництва загалом [14].
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Таблиця 4
Механізм реалізації Стратегії виробництва біопалива із сільськогосподарських культур і відходів
№
етапу

I
II
III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

Назва

Опис

Концепція стратегії виробництва біопалива з сільськогосподарських культур і відходів
– Визначення основних пріоритетів виробництва біопалива із
Визначення стратегічної
сільськогосподарської сировини та поводження з відходами
мети
сільськогосподарських підприємств та індивідуальних селянських господарств.
Визначення стратегічних – Оцінка сучасного стану виробництва біопалива, аналіз переваг, визначення
напрямів розвитку.
цілей
– Оцінка сучасного стану управління потенційною сировиною для виробництва
біопалива (сільськогосподарські культури та відходи). Виявлення сильних і
Аналіз зовнішнього та
внутрішнього середовища слабких боків виробництва біопалива із сільськогосподарських культур та
відходів.
– Розгляд потенційних можливостей виробництва біопалива
Визначення інноваційного
сільськогосподарськими підприємствами та селянськими домогосподарствами
потенціалу виробництва
щодо можливості використання сільськогосподарської сировини та відходів
біопалива
для виробництва біопалива.
Розробка альтернативних – Спрямування програм підвищення ефективності використання
сільськогосподарської сировини та відходів для виробництва рідкого, твердого
інноваційних програм
та газоподібного палива. Винайдення джерел фінансування.
розвитку
– Здійснення планування виробництва біопалива, ситуаційного планування
Формування концепції
стратегії та здійснення (що буде, якщо прогноз не буде виконано), а також формування адаптивного
планування.
планування
Перевірка відповідності – Визначається відповідність загальній концепції розвитку країни та регіонів,
за потреби вносяться корективи до концепції стратегії.
сформованої концепції
Встановлення
– Визначаються конкретні заходи, терміни їх виконання, встановлюються
послідовності реалізації
критерії контролю, значення показників, яких необхідно досягти.
стратегії
Імплементація стратегії – Реалізація концепції на практиці для досягнення ефективної роботи за
рахунок використання потенціалу сільськогосподарської сировини та відходів.
виробництва біопалива
Проведення моніторингу – Під час реалізації стратегії здійснюється покроковий моніторинг досягнення
досягнення поставлених поставлених цілей. Здійснюється систематичний контроль із метою виявлення
можливих відхилень від індикативних показників, проводиться аналіз для
цілей та порівняння їх з
очікуваними результатами встановлення причин, розробляються рекомендації щодо усунення відхилень.

Джерело: [13]

Підвищення іміджу нашої країни
на світовій арені для покращення
інвестиційної привабливості, що
потребує прискорення реформ у
різних сферах економіки

•

•Лібералізація ринків енергетичних
ресурсів, диверсифікація джерел
енергопостачання

Розроблення
ефективної
енергетичної політики, яка корелює
з
європейським
енергетичним
вектором
•

• Оприлюднення реалістичних програм у
сфері енергоефективності з урахуванням
готовності держави до виконання
запланованих показників

Проведення просвітницьких заходів, підвищення рівня обізнаності у сфері
енергозбереження як урядовців, так і місцевих органів влади, широких верств населення.
На
державному
рівні
необхідно
якісно
і
систематично
інформувати
сільськогосподарських товаровиробників про сучасні енергозаощаджуючі технології,
впроваджувати пілотні проєкти та безперестанно здійснювати моніторинг ефективності
використання енергетичних ресурсів
•

Джерело: [14]

Рис. 4. Заходи з удосконалення державного регулювання і стимулювання
до переходу на енергоефективні технології
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Таким чином, в умовах фінансово-економічної
кризи перед вітчизняними аграрними підприємствами
постає важливе стратегічне завдання: з одного боку,
забезпечити прибуткову діяльність, з іншого – провадити пошук шляхів розвитку в майбутньому, фундаментом яких є ефективне використання ресурсів.
Розроблення Стратегії виробництва біопалива із сільськогосподарських культур та відходів є запорукою
розроблення ефективних заходів на довгострокову
перспективу, що допоможе аграрним підприємствам
та домогосподарствам не лише отримати додаткові
фінансові ресурси від виробництва, продажу та використання біопалива, а й забезпечити енергетичну автономізацію завдяки їх енергетичному використанню.
Висновки. Сьогодні сільське господарство є перспективною галуззю, яка може виробляти не лише продо-

вольчу сировину, а й енергію. Використання певної частини сільськогосподарської продукції для виробництва
біопалива розглядається як альтернатива традиційним
методам землеробства. З огляду на сучасні тенденції ринкових відносин, важливу роль для ефективного виробництва у сільськогосподарській практиці в поєднанні з
перетворенням біоенергії відіграє система управлінських
рішень та дій, спрямованих не лише на досягнення оптимального виробництва та прибутку, а й на збалансування
економічного, екологічного та соціального інтересів.
Таким чином, використання енергетичних ресурсів
відіграє ключову роль у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, тому оптимальне використання енергоресурсів має стати одним із пріоритетів
державної політики України та здійснюватися як довгострокова та чітко спланована програма дій.
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Бізнес Інформ. 2021. № 5. С. 175–187.
8. Луцяк В.В., Томашук І.В. Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 33–47.
9. Mazur К.V., Tomashuk I.V. Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural
areas. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 5. Vol. 5. Р. 67–78.
10. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18–27.
11. Пастух А.В. Правове регулювання вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право. Київ, 2017. 221 с.
12. Перебийніс В.І., Федірець О.В. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : монографія. Полтава : ПУЕТ. 2012. 190 с.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ І РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Драгун А.О. Аналіз підходів до оцінки стану і рівня забезпечення системи економічної безпеки підприємства. У статті на основі аналізу систематизовано групи методичних підходів до оцінки стану і рівня
забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Виокремлено такі групи методичних підходів: індикаторний підхід; оцінка стану фінансової складової діяльності підприємства; прогнозування банкрутства
підприємства; програмно-цільовий; ресурсно-функціональний; системний; підхід на основі використання економіко-математичних методів та моделей; на основі використання методу експертних оцінок; інші. Наведено
коротку характеристику проаналізованих підходів, показано їхні недоліки та переваги. У табличній формі наведено індикатори фінансової безпеки підприємства, яка розглядається як складова частина економічної безпеки. Загальну характеристику розглянутих підходів представлено графічно. За результатом дослідження дійшли
висновку, що вибирати методичний підхід необхідно з урахуванням специфіки діяльності підприємства, це
дасть змогу виявити причини загроз та оперативно розробляти управлінські заходи для їх усунення.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, методичний підхід, індикаторний підхід, оцінка фінансового стану, прогнозування банкрутства, програмно-цільовий, ресурсно-функціональний, системний підходи.
Драгун А.А. Анализ подходов к оценке состояния и уровню обеспечения системы экономической
безопасности предприятия. В статье на основе анализа систематизированы группы методических подходов
к оценке состояния и уровню обеспечения системы экономической безопасности предприятия. Вычленены
следующие группы методических подходов: индикаторный подход; оценка состояния финансовой деятельности предприятия; прогнозирование банкротства предприятия; программно-целевой; ресурсно-функциональный; системный; подход на основе использования экономико-математических методов и моделей; на
основе использования метода экспертных оценок; другие. Приведена краткая характеристика анализируемых подходов, показаны их недостатки и преимущества. В табличной форме представлены индикаторы
финансовой безопасности предприятия, которая рассматривается как составляющая экономической безопасности. Общая характеристика рассматриваемых подходов представлена графически. По результатам
исследования пришли к выводу, что выбирать методический подход необходимо с учетом специфики деятельности предприятия, что позволит выявить причины угроз и оперативно разрабатывать управленческие
меры по их устранению.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, методический подход, индикаторный
подход, оценка финансового состояния, прогнозирование банкротства, программно-целевой, ресурснофункциональный, системный подходы.
Dragun Andriy. Analysis of approaches to assessing the state and level of economic security of the enterprise.
The relevance of the article is due to the fact that the introduction of market relations in the economy has significantly increased the importance and impact of management activities to further prevent business risks and production
efficiency in general and in particular in food production. Based on the definition of previously unresolved issues,
namely, identifying the main factors influencing the level of economic security and the lack of effective approaches
to assessing the level of economic security of enterprises to which food enterprises belong, the purpose of the study
was formed. The purpose of the article is to analyze and summarize the methodological approaches to assessing
the state and level of economic security of enterprises in order to ensure their sustainable economic functioning
and development. Based on the analysis, the article systematizes groups of methodological approaches to assess
the state and level of economic security of the enterprise. The following groups of methodological approaches are
distinguished: indicator approach; assessment of the state of the financial component of the enterprise; forecasting
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the bankruptcy of the enterprise; program-target; resource-functional; systemic; approach based on the use of economic and mathematical methods and models; based on the use of the method of expert assessments; others. A brief
description of the analyzed approaches is given, their disadvantages and advantages are shown. The tabular form
shows the indicators of financial security of the enterprise, which is considered as a component of economic security. The general characteristic of the considered approaches is presented graphically. The study concluded that it is
necessary to carefully form a system of indicators that characterize the activities and can affect economic security;
to base the determination of limit (normative) values on an objective basis; carefully analyze each indicator on the
basis of which the integral will be determined; to select the optimal values of indicators to achieve priority financial
and economic goals of the enterprise, to narrow the list of indicators in order to achieve maximum efficiency in their
assessment and use of financial and economic potential of the enterprise in terms of individual business processes;
choose a methodical approach taking into account the specifics of the enterprise, which will identify the causes of
threats and quickly develop management measures to eliminate them.
Key words: economic security of the enterprise, methodical approach, indicator approach, assessment of financial condition, bankruptcy forecasting, program-target, resource-functional, system approach.
Постановка проблеми. Проблемою забезпечення
економічної безпеки підприємств харчової галузі в
Україні займаються недостатньо та не комплексно, що
підтверджується станом підприємств галузі, особливо
середніх, малих та мікропідприємств.
Водночас упровадження ринкових відносин у сфері
економіки суттєво посилює значення та вплив управлінської діяльності для подальшого запобігання ризикам діяльності та ефективності виробництва взагалі і
зокрема харчових продуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням забезпечення економічної безпеки підприємств
приділено значну кількість праць науковців. Різні
аспекти та методичні підходи до оцінки стану та рівня
забезпеченості системи економічної безпеки досліджували Д.О. Ковальов, Т.І. Сухорукова, Н.Й. Реверчук, Т.С. Клебанова, Є.А. Сергієнко, В.Т. Шлемко,
І.Ф. Бінько, М.А. Бендіков, Г.Ф. Графова, К.С. Горячева, Н.О. Подлужна, Д.П. Пілова та ін.

Водночас залишаються недостатньо дослідженими
чинники впливу на рівень забезпечення економічної
безпеки, підходи до оцінки рівня забезпечення економічної безпеки підприємств, до яких належать і підприємства харчової галузі.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є аналіз та узагальнення методичних підходів
до оцінки стану та рівня забезпеченості системи економічної безпеки підприємств із метою сталого економічного їх функціонування та розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
забезпечення економічної безпеки підприємств харчової галузі необхідно проаналізувати наявні підходи
до оцінки і рівня забезпечення економічної безпеки
підприємства. На рис. 1 наведено основні групи методичних підходів до оцінки стану і рівня забезпечення
системи економічної безпеки підприємства.
Значна кількість названих методичних підходів не означає їх оригінальності і значних відмінностей, однак для

Основні групи методичних підходів до оцінки стану і рівня забезпечення
системи економічної безпеки підприємства
індикаторний підхід
оцінки стану фінансової складової діяльності підприємства
методичний підхід прогнозування банкрутства підприємства
програмно-цільовий підхід
ресурсно-функціональний підхід
системний підхід
підхід на основі використання економіко-математичних методів
та моделей
підхід на основі використання методу експертних оцінок
інші

Рис. 1. Основні групи методичних підходів до оцінки стану і рівня забезпечення
системи економічної безпеки підприємства
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проведення аналізу кожне підприємство виходячи зі своєї
специфіки може використовувати їх у цілому або окремі
показники, які запропоновано у наведених підходах.
Коротко охарактеризуємо суть вищезгаданих методичних підходів.
Суть індикаторного підходу полягає у співставленні визначеної групи показників, що характеризують
стан і рівень забезпеченості економічної безпеки підприємства з граничними (нормативними). При цьому
під граничним (нормативним) значеннями показників розуміються порогові величини, перевищення або
недотримання яких може свідчити про погіршення
ситуації щодо економічної безпеки підприємства.
Відповідно, визначена група показників та їхні
граничні значення зводяться до середньозважених та
одного інтегрального показника з урахуванням вагомості кожного складника.
Використання системи індикаторів для оцінювання
економічної безпеки підприємства прийнято й у світовій практиці. Згідно зі світовою практикою, вимоги до
значень індикаторів не мають обов'язкового характеру,
а лише рекомендаційний.
Можна виокремити абсолютний, нестабільний та
кризовий рівні економічної безпеки підприємства.
Абсолютний рівень характеризується тим, що для
функціонування підприємству достатньо власних оборотних коштів.
Нестабільний рівень визначається тим, що підприємству недостатньо власних оборотних коштів і воно
залучає позики і кредити.

Кризовий – це рівень можливого банкрутства підприємства.
Деякі автори з метою спрощення процедури визначення, на якому рівні економічної безпеки знаходиться
суб'єкт господарювання у кожен конкретний момент,
пропонують будувати одиничну шкалу відліку. У цьому
разі значення індикатора рівне чи більше 1 відповідатиме нормальному стану безпеки, значення 0,8 –
передкризовому, 0,6 – кризовому, і значення доцільно
звести в один інтегральний показник методом віддалі
від еталону [1].
Основними недоліками цього методичного підходу є
відсутність критерію відбору індикаторів та необхідність
додаткових досліджень щодо ваги кожного показника.
На основі оцінки стану фінансового складника
діяльності підприємства деякі автори пропонують
визначати оцінку економічного стану підприємства
(здатність підприємства фінансувати свою діяльність)
і його економічних ресурсів.
Низка авторів уважає, що важливим складником
оцінювання стану і рівня забезпеченості фінансовоекономічної безпеки підприємства є визначення рівня
його прибутковості, бо стабільне отримання прибутку
є однією з основних цілей функціонування суб’єкта
господарювання.
Н.О. Подлужна обґрунтовує систему показників,
які характеризують стан усіх складників економічної
безпеки підприємства й ураховують вплив внутрішніх і зовнішніх загроз, що негативно відображаються
на результатах його діяльності. Така система формує

Індикатори фінансової безпеки підприємства
Показники
Коефіцієнт покриття (обігові кошти до
короткотермінових зобов’язань)
Коефіцієнт автономії (власний капітал до валюти
балансу)
Рівень фінансового левериджу (довготермінові
зобов’язання до власного капіталу)
Коефіцієнт забезпеченості відсотків до сплати
(прибуток до сплати відсотків і податків до
відсотків та податків)
Рентабельність активів (чистий прибуток до
валюти балансу)
Рентабельність власного капіталу (чистий
прибуток до власного капіталу)

Порогове значення
1,0
0,3
3,0
3,0

Таблиця 1
Примітки
Значення показника повинно
бути не менше порогового
Значення показника повинно
бути не менше порогового
Значення показника повинно
бути не більше порогового
Значення показника повинно
бути не менше порогового

Значення показника повинно
бути не менше порогового
Значення показника повинно
15%
бути не менше порогового
Значення показника повинно
Середньозважена вартість капіталу (WACC)
Рентабельність інвестицій
бути не менше порогового
Показник розвитку компанії (відношення валових
Значення показника повинно
1,0
інвестицій до амортизаційних відрахувань)
бути не менше порогового
Кредити терміном до року < 30%; Значення показника повинно
Тимчасова структура кредитів
кредити терміном понад рік < 70% бути не менше порогового
Показники диверсифікації: диверсифікація
покупців (частка у виторгу одного покупця);
Значення показника повинно
10%
диверсифікація постачальників (частка у виторгу
бути не більше порогового
одного постачальника)
Темпи росту прибутку > темпів
Темп зростання прибутку, активів
росту реалізації продукції > темпів
росту активів
Період обігу дебіторської
Співвідношення обіговості дебіторської і
заборгованості > періоду обігу
кредиторської заборгованості
кредиторської заборгованості
Іінф. (Іінф. – індекс інфляції)
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основу методу аналізу і попередження загроз. У системі показників, які характеризують економічну безпеку підприємства, головними Н.О. Подлужна вважає
обсяг і якість прибутку, бо саме вони характеризують
результати від операційної, інвестиційної, фінансової і
надзвичайної діяльності підприємства.
Адаптація методу функціонально-вартісного аналізу дала змогу визначити як основні оціночну функцію прибутку і функцію міри забезпечення економічної
безпеки підприємства [2].
Цей методичний підхід дає можливість отримати
достатньо повну інформацію про причинно-наслідкові зміни рівня чистого прибутку підприємства, але
при цьому не дає можливості сформувати зворотний
зв'язок моделі з метою використання інформації про
необхідний та достатній рівні показників для формування оптимального стану підприємства з позицій його
економічної безпеки.
Д.П. Пілова запропонувала економічну безпеку
підприємства аналізувати за показником чистого прибутку, у якому акумулюються вплив чинників макросередовища на функціонування підприємства та всі
результати його господарської діяльності [3].
Варто зазначити, що, згідно з Наказом Мінекономіки України № 10 від 17.01.2001, була розроблена
Методика прогнозування банкрутства [4], яка є єдиним офіційним підходом до визначення та оцінки
рівня фінансового-економічного стану підприємства.
Ця методика визначає, що економічним показником
ознак поточної платоспроможності (ПП) за наявності
простроченої кредиторської заборгованості є різниця
між сумою наявних у підприємства грошових коштів,
їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його
поточних зобов’язань, що визначається формулою:
ПП = А(040) + А(045) + А(220) +
+ А(230) + А(240) – П(620),
(1)
де А(040), А(045), А(220), А(230), А(240) – відповідні рядки активу балансу;
П(620) – підсумок 4-го розділу пасиву балансу.
Але підхід на основі вищезгаданої методики прогнозування банкрутства дещо спрощує проблему до
визначення лише платоспроможності підприємства.
Взагалі методичні підходи, що базуються на визначенні коефіцієнтів фінансово-економічного стану підприємства, ґрунтуються на співвідношенні між окремими статями звітності, тобто дають змогу тільки
констатувати виявлені відхилення.
У процесі дослідження було виявлено, що низка
науковців пропонує оцінювати фінансовий складник
економічної безпеки через оцінку загального стану
підприємства [5; 6].
І.О. Бланк пропонує такі системи аналізу фінансової безпеки: горизонтальний та вертикальний аналіз,
порівняльний, інтегральний та аналіз коефіцієнтів.
Також він пропонує такі групи коефіцієнтів: оцінки
фінансової стійкості підприємства, платоспроможності (ліквідності), оборотності активів та капіталу,
рентабельності (прибутковості) [6, с. 121].
Прихильником програмно-цільового підходу до
оцінки системи економічної безпеки є В.А. Забродський [7, с. 35]. Ним запропоновано використовувати
для оцінки економічної безпеки підхід, що базується
на дотриманні принципів та умов програмно-цільового

управління і розвитку. Відповідно до цього підходу,
оцінка фінансового складника безпеки підприємства
передбачає інтегрування сукупності показників, що
визначають економічну безпеку. При цьому використовується кілька рівнів інтеграції показників і такі методи
їх аналізу, як кластерний і багатовимірний. Такий підхід відрізняється високим ступенем складності проведеного аналізу з використанням методів математичного аналізу, що в практичній діяльності підприємства
досить важко використовувати.
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що
методи прогнозування банкрутства зводяться переважно до виявлення симптомів фінансової кризи підприємства, тому значно обмежують сутність поняття
«економічна безпека».
А група методів комплексної оцінки загроз передбачає оцінку ризиків підприємства та виявлення загроз,
не пов'язуючи цей аналіз з установленням рівня економічної безпеки підприємства.
Ресурсно-функціональний підхід до оцінки рівня
економічної безпеки зводиться до оцінки ефективності
використання ресурсів підприємства.
Представники ресурсно-функціонального підходу
[8; 19; 10] пропонують визначити рівень фінансовоекономічної безпеки на основі визначення ступеня
використання ресурсів суб’єктів господарювання за
кожним функціональним складником:
ФЕБ = Σni–1 kidi,
(2)
де ФЕБ – рівень фінансово-економічної безпеки;
ki – значення часткових функціональних критеріїв
фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання;
di – питома вага значущості функціональних складників фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання;
n – кількість функціональних складників фінансово-економічної безпеки.
Е.А. Олейніков пропонує рівень економічної безпеки підприємства оцінювати на підставі сукупного
критерію зі зважуванням і додаванням окремих функціональних критеріїв. Але запропонований ним критерій не має конкретного кількісного вираження, що
є основним недоліком підходу. До того ж розрахунок
сукупного критерію спирається на визначення завданих або відвернутих збитків, що на практиці досить
складно визначити [11; 12].
На думку Л.С. Козак, ресурсно-функціональний
підхід сьогодні є найбільш визнаним та широко вживаним [13].
Проте застосування лише ресурсного підходу до
оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства у сучасних умовах є необґрунтованим, оскільки
безпека підприємства розуміється як його здатність
(спроможність) протистояти загрозам (ризикам) та
забезпечувати його функціонування та розвиток у майбутніх періодах.
Ресурсно-відтворювальний підхід є різновидом
ресурсно-функціонального та передбачає розгляд
діяльності підприємства у безперервному довгому
потоці поновлення виробництва та виробничих відносин у процесі відтворення [14; 15]. Урахування впливу
відтворювальних процесів на рівень економічної безпеки авторами пропонується здійснювати експертним
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Методичні
підходи

Загальна
характеристика

Переваги підходу

1. Індикаторний
підхід

за допомогою індикаторів,
що є пороговими
значеннями певних
показників системи

Індикатори можуть бути частковими,
що характеризують певний напрям
стану, та узагальнюючими, що дають
можливість оцінити стан
підприємства в цілому з позицій його
привабливості для потенційних
інвесторів та кредиторів.

2. Оцінка
фінансового
стану

на основі оцінки
фінансово-економічного
стану підприємства

Встановлюються нормативні значення
множини фінансово-економічних
показників,що дають можливість
оцінити стан підприємства

3. Прогнозування
банкрутства

з огляду на рівень
поточної
платоспроможності

4. Програмноцільовий

за допомогою інтегрування
показників, які його
визначають.

5. Ресурснофункціональний
підхід

оцінювання
ефективності
використання ресурсів

6. Системний
підхід

розглядається
як сукупність
взаємозалежних
елементів (підсистем)

7. Підхід на
основі
використання
економікоматематичних
методів та
моделей

Передбачає використання
встановленої
функціональної
залежності між факторами
забезпечення безпеки

8. Експертних
оцінок

Оцінка експертами
на основі визначення
сукупного критерію
економічної безпеки
підприємства

9. Інші (модель
М.Н. Бермента та
І.Б. Русмана,
дискримінантна
інтегральна оцінка,
комплексна оцінка на
основі використання
матричних моделей)

Недоліки підходу

Складність визначення

Оцінка фактичного фінансового стану
підприємства

– простота в розрахунках;
– доступність даних для розрахунків

– оцінка здійснюється лише з огляду
на платоспроможність підприємства

Дає змогу отримати достовірні
результати рівня фінансової безпеки
підприємства.

Складність правильного визначення
і відбору показників та методів їх
інтегрування. Високий ступень складності
проведення аналізу з використанням методів
математичного аналізу. Вимагає значний
рівень кваліфікації персоналу і менеджерів,
що його використовують

Комплексно вивчається безпека
підприємства.

Необхідне детальне вивчення процесів,
що мають вплив на стан економічної
безпеки підприємства. Економічна безпека
розглядається дуже широко, що зводить
нанівець значення самої безпеки за
позиціювання цілей і ринкової стратегії
підприємства.

Усі існуючі виокремлені складники
системи безпеки в рамках цього
підходу є універсальними на
підприємств і будь-якої галузі та
сектору національної економіки

Виокремлюються лише внутрішні
складники, на які повинне бути
скероване дослідження та управління.
Вимагає застосування складного
математичного апарату

Здатність виявити основні прямі
(зворотні), лінійні (нелінійні)
взаємозв’язки між різними факторами,
які визначають напрями і можливості
зміцнення фінансово-економічної
безпеки підприємств.

Прогнозування зазначених процесів
здійснюється на основі
ретроспективного аналізу та лінійної
проєкції рядів динаміки окремих
факторів.

– експерт може розглядатися
як якісне джерело інформації;
– групова думка експертів близька
до найбільш раціональної оцінки

– складність підбору досвідчених
експертів і визначення прийнятності
їх рішень;
– рішення експерту в деякій мірі
все одно суб’єктивне

прогнозування рівня
економічної безпеки
в майбутньому

можливість прогнозування
економічної безпеки
для майбутніх періодів

– cкладні розрахунки;
– великі затрати інтелектуальних
ресурсів

Рис. 2. Характеристика переваг і недоліків методичних підходів
до оцінки стану і рівня забезпечення економічної безпеки підприємства
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методом за допомогою інтегрального показника. Перевагою цього підходу є універсальність, яка забезпечує
можливість його використання у рейтинговій оцінці за
рівнем економічної безпеки на всіх рівнях управління
економікою [16].
Системний підхід передбачає дослідження якомога
більшої кількості зв'язків між елементами системи та
об'єктами зовнішнього середовища для виявлення та
аналізу найістотніших із них.
Одними з основних проблем застосування системного підходу є встановлення реальної специфікації
системи, виявлення усіх істотних її елементів та всієї
сукупності зв'язків між ними.
Використання системного підходу пояснюється
тим, що своєю кінцевою метою він має угрупування
всіх суттєво важливих чинників, які, своєю чергою,
створюють позитивні умови для безпечного функціонування та розвитку підприємства. Саме системний
підхід дає змогу не лише по-новому підійти до вирішення багатьох актуальних проблем забезпечення економічної безпеки, а й аналізувати конкретні: позиції,
дії, ситуації і цілі в комплексі діючих чинників.
Суть системного підходу до оцінки проблем забезпечення економічної безпеки полягає у тому, що діяльність колективу, функціонування підприємства та вплив
різноманітних чинників розглядаються як динамічна
система в сукупності з наявними зв'язками, яка сприяє
знаходженню шляхів оптимізації цієї системи [17].
Серед моделей, розроблених українськими вченими, можна виділити такі моделі, як:
– дискримінантна інтегральна оцінка фінансового
стану підприємства [18], яка базується на застосуванні
методології дискримінантного аналізу на основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних
підприємств;
– комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей [19].
Цей метод оцінки дає змогу виявити тенденції у динаміці фінансового стану підприємства [20].
Автори інших праць оцінку рівня економічної безпеки підприємства пропонують здійснювати шляхом
підсумування середньозважених значень локальних
показників діяльності підприємства. Незважаючи на те
що такий підхід характеризується простотою використання, йому властивий істотний недолік, який полягає
у відсутності будь-яких рекомендацій щодо формування системи оціночних показників, а також авторами
не визначено види локальних функцій [21].
Недоліком більшості методичних підходів, які
передбачають застосування моделювання процесів
фінансово-економічної безпеки підприємства, є те, що

прогнозування зазначених процесів здійснюється на
основі ретроспективного аналізу та лінійної проєкції
рядів динаміки окремих факторів.
Окрім того, для оцінки стану та рівня економічної
безпеки підприємства використовують метод аналізу
й обробки сценаріїв. Цей метод дає змогу прогнозувати різні варіанти розвитку ситуації: метод оптимізації – для вибору варіанту, за якого досягається найбільш бажаний результат, теоретико-ігрові методи – для
визначення варіантів розвитку підприємства у непередбачуваному зовнішньому середовищі.
Теорія штучних нейронних мереж базується на
моделюванні нелінійних залежностей під час вирішення
завдання забезпечення економічної безпеки. Основним
недоліком названих підходів є складність їх використання, бо основною умовою використання методу екстраполяції є відносно стабільний розвиток підприємства,
адже висновки про значення прогнозних показників
у майбутніх періодах робляться на основі вивчення їх
динаміки у попередніх періодах. Даний метод є неактуальним для застосування, оскільки теперішня ситуація
підприємств характеризується нестабільністю та суттєвим коливанням фінансових показників.
Порівняльну характеристику переваг і недоліків
проаналізованих методичних підходів до оцінки стану
і рівня забезпечення економічної безпеки підприємства
представлено на рис. 2
Висновки. Проведений аналіз вищевикладених підходів дає змогу дійти таких висновків. Отже, необхідно:
– ретельно формувати систему показників, які
характеризують діяльність і можуть впливати на економічну безпеку;
– базувати визначення граничних (нормативних)
значень на об’єктивній основі, адже порівняння з ними
фактичних показників свідчитиме про стан економічної безпеки підприємства;
– під час оцінки необхідно проводити ретельний
аналіз кожного показника, на основі якого визначатиметься інтегральний;
– відбирати оптимальну кількість індикаторів задля
досягнення пріоритетних фінансово-економічних
цілей підприємства;
– здійснювати звуження переліку показників із
метою досягнення максимальної ефективності під час
їх оцінки та використання фінансово-економічного
потенціалу підприємства в розрізі окремих бізнес-процесів;
– вибирати методичний підхід з урахуванням специфіки діяльності підприємства задля виявлення причин загроз та оперативно розробляти управлінські
заходи для їх усунення.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Кудряшова В.В., Лиса О.В. Окремі аспекти формування ресурсного потенціалу банківської системи України. У статті наведено результати дослідження проблематики формування ресурсної бази банківської системи. Представлено результати аналізу динаміки обсягу вкладень на депозитні рахунки банків
за останні три роки (у розподілі за статусом вкладників та валютами вкладів), а також аналізу структури
залучених банківською системою фінансових ресурсів. Показано, що навіть в умовах суттєвого скорочення
кількості банківських установ обсяги залучених ними ресурсів зросли впродовж досліджуваного періоду;
при цьому найбільшу питому вагу становлять вкладення в національній валюті на поточні рахунки/рахунки
до запитання. Із метою підвищення ресурсного потенціалу вітчизняної банківської системи обґрунтовано
доцільність реалізації певних пропозицій, що дасть змогу залучити додаткові обсяги коштів фізичних та
юридичних осіб на рахунки банків.
Ключові слова: банківська система, ресурсна база, залучені ресурси, депозити.
Кудряшова В.В., Лыса Е.В. Отдельные аспекты формирования ресурсного потенциала банковской
системы Украины. В статье приведены результаты исследования проблематики формирования ресурсной
базы банковской системы Украины. Представлены результаты анализа динамики объема вложений на депозитные счета банков за последние три года (в распределении по статусу вкладчиков и валют вкладов), а
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также анализа структуры привлеченных банковской системой финансовых ресурсов. Показано, что даже в
условиях существенного сокращения количества банковских учреждений объемы привлеченных ими ресурсов выросли в течение исследуемого периода; при этом наибольший удельный вес составляют вложения в
национальной валюте на текущие счета/счета до востребования. В целях повышения ресурсного потенциала
отечественной банковской системы обоснована целесообразность реализации определенных предложений,
что позволит привлечь дополнительные объемы средств физических и юридических лиц на счета банков.
Ключевые слова: банковская система, ресурсная база, привлеченные ресурсы, депозиты.
Kudriashova Viktoriia, Lysa Olena. Certain aspects of the resource potential formation of Ukrainian
banking system. The article summarizes the study results of the problem of forming the resource base of Ukrainian
banking system, considers the theoretical aspects of its formation, and specifically the sources of replenishing the
banks resource base, it is determined that banking institutions should form and manage the deposit portfolio, develop a rational deposit policy, because this is the basis for effective management of attracted resources. Banks can
carry out long-term lending or investment, go to a higher level of economic activity only with a constant enhancing
deposit resources. The analysis has made it clear that Ukrainian banking system attracts high resource level, which
occupies a significant part of the liabilities of each bank and the banking system as a whole. The results of the analysis of the investments dynamics in the banks deposit accounts over the past three years (in the distribution by the
status of depositors and deposit currencies), also the structure analysis of financial resources attracted by the banking system are presented. It is shown that even in the conditions of a significant reduction in the number of banking
institutions, the level of resources attracted by them has increased during the study period (although the volume of
term deposits grows at a much slower rate than the volume of funds on current accounts or call accounts); at the
same time, the largest share is made up of investments in national currency on current / call accounts. The main
problems of banking institutions in the course of raising funds are stated, including the influence of macroeconomic
factors, the choice of an inappropriate market segment, a decrease in customer loyalty, as well as a significant problem for banks – a timing mismatch in attraction and placement of attracted resources, which can affect the liquidity
of data institutions. Banking institutions should take into account these problems during their activity and try to
neutralize or at least minimize them. In order to increase the resource potential of the domestic banking system, the
feasibility of implementing certain proposals has been substantiated, it will allow attracting additional funds from
individuals and entities to bank accounts, especially to term deposits, which are priority for banks.
Key words: banking system, resource base, attracted resources, deposits.
Постановка проблеми. Банківська система є органічною частиною економіки України, вона має вплив
на багато аспектів економічного розвитку, зокрема на
темпи й масштаби розвитку суспільного виробництва
і споживання, забезпечення конкурентоспроможності
продукції вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, на добробут населення та ін. Найбільш значна
частина ресурсної бази банків формується за рахунок
залучених на депозити коштів.
Нині банківська система України функціонує в
умовах економічної та політичної невизначеності. За
останні п’ять років досить значна кількість банківських установ покинула фінансовий ринок у зв’язку
з макроекономічною нестабільністю та регулятивною
політикою НБУ. Банківські установи значною мірою
залежать від економічної ситуації в країні, оскільки
результативність їхньої діяльності багато в чому залежить від попиту бізнесу на кредитні гроші. Сьогодні
банкам недостатньо просто залучати вклади за нижчою ціною, а розміщувати – за вищою, досі існує ціла
низка ризиків, пов’язаних із залученням коштів клієнтів банків і прирощенням цих коштів через банківське кредитування. У зв’язку із цим виникає потреба в
аналізі стану ринку залучених банківською системою
фінансових ресурсів, виявленні проблем, які виникають у процесі формування й використання ресурсного
потенціалу вітчизняної банківської системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці управління ресурсами банківської системи
присвячено досить багато наукових досліджень і,
відповідно, публікацій. Належний внесок у дослі-

дження стану ресурсного потенціалу банківської системи України здійснили такі українські науковці, як
В. Гузьо, М.В. Ігнатишин, М.М. Кудлай, А.Т. Мельник,
Н.М. Чиж та ін. Проблемам залучення ресурсів банківськими установами у своїх працях приділяли увагу такі
науковці, як О.М. Бартош, Н.С. Гаркуша, О.Л. Діденко,
Г.Т. Карчева, Р. Матвійчук та ін. Водночас Л.І. Зверук,
О.Р. Маринчак, О.П. Павленко та інші науковці запропонували шляхи вдосконалення процесу залучення
ресурсів банківськими установами.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є оцінка сучасного стану ринку залучених банківською системою фінансових ресурсів в Україні та розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
ведення своєї діяльності банківським установам потрібні
різні джерела фінансових ресурсів, зокрема власний
капітал та залучені й запозичені джерела коштів, при
цьому цілком зрозуміло, що найбільшу частину ресурсної бази банків займають саме останні. Залучений капітал – це тимчасово вільні кошти, мобілізовані банком на
певних умовах, на певний термін, за відповідну плату
у фізичних та юридичних осіб. До залученого капіталу
відносяться кошти клієнтів – фізичних осіб, клієнтів –
юридичних осіб на поточних рахунках (до запитання)
та на строкових депозитах. Кожна банківська установа
приділяє значну увагу залученню ресурсів, розробляє
депозитну політику, яка б дала змогу максимізувати
прибутки та мінімізувати витрати, адже за рахунок депозитних ресурсів банк проводить значну частину своїх
активних операцій [1, с. 631].
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Суть депозитної політики банківських установ розглядається як у широкому, так і у вузькому тлумаченні.
У більш широкому вона характеризується як стратегія і
тактика комерційних банків відносно залучення коштів
на умові їх повернення, а також відносно організації,
управління процесом залучення цих ресурсів. Щодо
депозитної політики у вузькому значенні, то вона розуміється як стратегія і тактика банку щодо організації
процесу залучення коштів із метою забезпечення ліквідності даної фінансової установи, підтримання її
рентабельності, стійкості і, звичайно, отримання прибутку. Специфікою депозитної політики та основною
метою її проведення є залучення якомога більшого
обсягу ресурсів фізичних та юридичних осіб за якомога нижчою вартістю [2, с. 79].
Формування залучених ресурсів банками відбувається безперервно, тобто це постійний процес, який
починається з аналізу обсягів коштів клієнтів та аналізу
їх використання, надалі відбувається планування залучення ресурсів з орієнтацією на певний вид депозиту,
який є пріоритетним для банку, від конкретних груп
клієнтів; на наступному етапі відбувається сам процес
залучення ресурсів через упровадження нових тарифних ставок, представлення нових продуктів та послуг;
у подальшому проводиться системний контроль раціональності й ефективності виконання даного процесу.
Слід відзначити, що неможливо абсолютно точно
оцінити ефективність банківської політики у сфері залучення коштів, зважаючи на їхні джерела, адже банк у
процесі своєї діяльності використовує кошти з усіх джерел сформованої ресурсної бази. На макроекономічному
рівні мета політики, яка здійснюється комерційними
банками країни на чолі з НБУ, полягає у підтримці стабільної банківської системи і забезпеченні поступового
розвитку та стійкості економіки [3, с. 208].
Провівши загальний аналіз залучених банківськими
установами фінансових ресурсів, було виявлено, що в
Україні станом на 01.01.2018 на фінансовому ринку
вели свою діяльність 82 комерційні банки, які залучили
ресурсів обсягом 907 479 млн грн, на 01.01.2019 кількість банківських установ зменшилася до 77 банків,
які залучили коштів на суму 940 631 млн грн, зменшення кількості комерційних банків спостерігалося
й у 2019 р., а саме станом на 01.01.2020 їх кількість
становила 75 установ, що залучили ресурсів загальним
обсягом 1 077 156 млн грн, на 01.01.2021 фінансовий
ринок України зменшився ще на одну банківську установу і загальна їх кількість становила 74 банки, що
залучили 1 364 017 млн грн (за даними НБУ [4]). Тож
бачимо зменшення кількості банківських установ, але
збільшення обсягу залучених ними коштів.
Розглянемо більш детально обсяги залучених ресурсів банками та їхню динаміку за 2018–2020 рр. (табл. 1).
Аналіз динаміки показав загальне зростання обсягу
залучених банківською системою України ресурсів на
423 386 млн грн, або на 45%. Збільшення відбулося за
рахунок зростання коштів клієнтів – фізичних осіб на
поточних рахунках і строкових депозитах відповідно
на 156 367 млн грн (або на 86,2%) і на 16 324 млн грн
(або на 5%), а також через зростання обсягу коштів на
поточних рахунках юридичних осіб на 210 504 млн грн
(або на 69%). Водночас у 2019 р. порівняно з 2018 р.
спостерігалося зменшення коштів юридичних осіб на
строкових рахунках на 4 959 млн грн, або на 3,9%, але в

145

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
1400000
900000
400000
-100000

2018

2019

Кошти клієнтів фізичних осіб на строкових депозитах
Кошти клієнтів юридичних осіб на строкових депозитах
Всього залучених ресурсів

2020

Кошти клієнтів фізичних осіб на поточних рахунках
Кошти клієнтів юридичних осіб на поточних рахунках

Рис. 1. Динаміка залучених ресурсів банківською системою за 2018–2020 рр., млн грн

Джерело: складено авторами на основі [4]

2020 р. обсяг цих депозитів зріс на 45 150 млн грн (або
на 37,4%). Загалом за досліджуваний період спостерігалося загальне зростання коштів юридичних осіб на
строкових депозитах на 40 191 млн грн (або на 32%).
Більш наочно можна побачити дані зміни на рис. 1:
обсяги залучених коштів за досліджуваний період
зросли, причому в 2020 р. вони зростали значно більшими темпами порівняно з 2019 р. Лише один показник – кошти клієнтів – юридичних осіб – мав за аналізований період (а саме в 2019 р.) незначне зменшення,
але вже в 2020 р. ситуація змінилася на краще.
Аналіз структури залучених банківською системою
ресурсів показав (табл. 2), що фізичні особи надають
перевагу строковим депозитам, хоча їхня частка в
загальному обсязі залучених банківською системою
України ресурсів зменшилася (з 34,9% у 2018 р. до
25,3% у 2020 р.) на відміну від коштів на поточних
рахунках, частка яких хоча і менша, але спостерігається тенденція до її зростання (з 19,3% у 2018 р. до
24,8% у 2020 р.). Юридичні особи, навпаки, надають
перевагу зберіганню коштів на поточних рахунках, при
цьому частка цих коштів у загальному обсязі залучених банками ресурсів із часом зросла (з 32,4% до 37,7%
за досліджуваний період). Щодо валютного розмежування, то клієнти банків надають перевагу вкладам
у національній валюті, більше того, частка вкладів у
національній валюті на депозитах банків за досліджуваний період зросла з 58% до 62%.

Нині для банківських установ України особливо
актуально постало питання залучення коштів клієнтів саме на строкові депозити, тому що це є більш
стабільна складова частина залученого капіталу, ніж
кошти на рахунках до запитання, тому тенденція, яку
можна спостерігати з табл. 2, а саме зменшення питомої ваги строкових депозитів як серед фізичних осіб,
так і серед юридичних, є негативною для банків, хоча
вартість коштів на поточних рахунках є значно меншою, але такі ресурси можуть погіршувати показники
їхньої ліквідності.
Показники депозитів зі строком погашення у національній валюті мали більш позитивні зміни за досліджуваний період, аніж аналогічні вклади в іноземній
валюті. Загалом вклади в національній валюті зросли
на 299 497 млн грн (на 55,4%), а обсяг вкладів в іноземній валюті зріс лише на 115 657 млн грн (на 29,5%).
Найбільшого зростання зазнали вклади на вимогу (як
у національній валюті, так і в іноземній), а саме зростання відбулося на 218 229 млн грн (на 72,5%) та на
131 267 млн грн (на 84,5%) відповідно [4].
Із проведеного аналізу видно, що у цілому обсяг
залучених банками ресурсів зростає, хоча є й певні
негативні моменти, зокрема залучення більших обсягів
ресурсів на поточні рахунки, ніж на строкові депозити,
що може значно впливати на ліквідність банківських
установ. Варто розуміти, що банки стикаються з низкою проблем у процесі залучення коштів, серед яких –

Структура залучених ресурсів банківською системою України за 2018–2020 рр.
Джерела ресурсів
Кошти клієнтів – фізичних осіб:
– строкові депозити
– поточні рахунки/рахунки до запитання
Кошти клієнтів – юридичних осіб:
– строкові депозити
– поточні рахунки/рахунки до запитання
Усього залучених ресурсів

Джерело: складено авторами на основі [4]

2018
Обсяг,
Питома
млн грн
вага, %

2019
Обсяг,
Питома
млн грн
вага, %

Таблиця 2

2020
Обсяг,
Питома
млн грн
вага, %

328501

34,9

336663

31,3

344825

25,3

181352

19,3

215452

20

337719

24,8

125774

13,4

120815

11,2

165965

12,2

305004
940631

32,4
100,0

404226
1077156

37,5
100,0

515508
1364017

37,7
100,0
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вплив макроекономічних чинників на діяльність банку,
недостатній рівень довіри населення до банківських
та інших кредитно-фінансових установ, використання
застарілого обладнання та некваліфікованого персоналу, недосконалість системи гарантування вкладів та
ін. [5, с. 205].
Тому, на нашу думку, для вдосконалення функціонування ринку залучених до банківської системи України фінансових ресурсів убачається доцільним:
− зменшення впливу макроекономічних чинників за
рахунок стабілізації курсу гривні до іноземних валют,
зменшення рівня інфляційного знецінення гривні,
створення привабливого середовища для зовнішніх
довгострокових інвестицій, за рахунок чого зростали б
обсяги діяльності і, відповідно, прибутки вітчизняних
підприємств і організацій, розміщення яких у подальшому можна було б очікувати на депозитних рахунках
банків; також важливим аспектом є зростання зайнятості та доходів населення;
− банкам доцільно більш активно застосовувати
вдосконалені системи просування своїх депозитних
продуктів через неформальні канали комунікації,
мобільні додатки, геймеризацію тощо; нині значна
увага має приділятися впровадженню новітніх технологій, наприклад доволі актуально стало розміщувати
кошти на депозитах онлайн, і банківські установи
мають розробляти захищені технології задля задоволення цих потреб клієнтів;
− також не зайвим буде поліпшення системи захисту
банківської інформації від несанкціонованого доступу
з боку шахраїв, що дасть змогу підвищити рівень
довіри населення до банківських установ;
− постійне проведення навчань працівників банку,
залучення до роботи в банківській установі досвідчених менеджерів, зокрема зі знаннями у сфері психології,
задля забезпечення продуктивнішої роботи з клієнтами;

– запровадження дворівневої системи страхування
вкладів, наприклад за рахунок Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб та договорів зі страховими компаніями; така система буде цікава, зокрема, юридичним
особам, вклади яких нині не захищаються державою;
− звернути увагу на досвід іноземних банківських
установ у сфері залучення ресурсів клієнтів, ведення
та обслуговування їхніх рахунків; так, іноземні банки
приділяють значну увагу потребам клієнтів, тарифній
політиці, своїй репутації та ін.
Висновки. Сьогодні певною мірою можна говорити про стабілізацію банківської системи, зокрема в
аспекті депозитних вкладень населення. Незважаючи
на пандемію, банківська система України стабільно
розвивається, зокрема зростають обсяги залучених
банківськими установами ресурсів фізичних та юридичних осіб. За 2018–2020 рр. спостерігалася стабільна тенденція до зменшення кількості банків, що
працювали на фінансовому ринку України, але натомість загальний обсяг залучених ними ресурсів зріс.
Особливо це стосується державних банків, що свідчить
про централізацію ринку банківських послуг і формування певної державної монополії на ньому.
Структура залучених банками ресурсів свідчить про
переважання в ній коштів клієнтів на поточних рахунках (рахунках до запитання), причому їхня питома вага
за досліджуваний період має тенденцію до зростання
на відміну від вкладень на строкові депозити, частка
яких значно менша у структурі депозитних ресурсів та
ще й стабільно зменшується (це стосується як вкладників – фізичних осіб, так і вкладників – юридичних
осіб). Тому банкам варто зацікавлювати своїх клієнтів
вкладати кошти саме на строкові депозити, наприклад
за рахунок диференціації відсоткових ставок (чим
довший термін зберігання, тим більший відсоток отримає клієнт), компаундингу відсотка тощо.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ
Прохорчук С.В., Бородіна О.М., Левківський І.Б. Міжнародний досвід бюджетного планування.
У статті визначено, що в умовах нестабільної світової економіки і фінансової системи, питання бюджетного
планування актуальні для усіх країн. Визначено, що бюджетне планування зарубіжних країн в основному
має багато спільних рис, проте існують і відмінності, які обумовлені принципами державного управління
або державним устроєм певної країни і різнитись ще з давніх часів. Окреслено роль бюджетного планування
та надано його характеристику за економічною сутністю. Розкрито особливості бюджетного планування та
його вплив на зростання темпів соціально-економічного розвитку країни. Проаналізовано зарубіжний досвід
середньострокового бюджетного планування на прикладі економічнорозвинутих країн. Окреслено переваги
та недоліки середньострокового бюджетного планування; основні підходи до прогнозування показників бюджетного планування. Розглянуто рекомендації Єврокомісії щодо формування фіскальних правил для підвищення їх ефективності та окреслені ключові елементи, які мають бути втілені у системі середньострокового
планування. Зроблено висновки, що враховуючи усі реформи, які відбуваються в Україні, ґрунтуючись на
світовому досвіді, держава потребує корінних змін у бюджетному плануванні.
Ключові слова: бюджетне планування, бюджет, місцеві фінанси, бюджетний процес, бюджетне прогнозування.
Прохорчук С.В., Бородина Е.М., Левковский И.Б. Международный опыт бюджетного планирования. В статье определено, что в условиях нестабильной мировой экономики и финансовой системы
вопросы бюджетного планирования актуальны для всех стран. Определено, что бюджетное планирование
зарубежных стран в основном имеет много общих черт, однако существуют и отличия, которые обусловлены принципами государственного управления или государственным устройством определенной страны
и отличаются еще с давних времен. Обозначена роль бюджетного планирования и дана его характеристика по экономической сущности. Раскрыты особенности бюджетного планирования и их влияние на рост
темпов социально-экономического развития страны. Проанализирован зарубежный опыт среднесрочного
бюджетного планирования на примере экономически развитых стран. Обозначены преимущества и недостатки среднесрочного бюджетного планирования; главные подходы к прогнозированию характеристик
бюджетного планирования. Рассмотрены рекомендации Еврокомиссии по формированию фискальных
правил для повышения их эффективности и определены ключевые элементы, которые должны быть выполнены в системе среднесрочного планирования. Сделаны выводы, что учитывая все реформы, которые
проходят в Украине, основываясь на мировом опыте, государство нуждается в коренных изменениях в
бюджетном планировании.
Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджет, местные деньги, бюджетный процесс, бюджетное
прогнозирование.
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Prokhorchuk Svetlana, Borodina Elena, Levkivsky Ivan. International experience of budget planning.
The article states that in the conditions of unstable world economy and financial system, issues of budget planning
are relevant for all countries. It is determined that the budget planning of foreign countries generally has many
common features, but there are differences that are due to the principles of public administration or government of
a country and differ from ancient times. The role of budget planning is outlined and its characteristics on economic
essence are given. The peculiarities of budget planning and its impact on the growth of socio-economic development of the country are revealed. The foreign experience of medium-term budget planning on the example of economically developed countries is analyzed. The advantages and disadvantages of medium-term budget planning
are outlined; basic approaches to forecasting budget planning indicators. The conditions for the effectiveness of
medium-term budget planning have been identified, namely: the realism of fiscal policy objectives, and to reduce
or avoid the corresponding risks, it is necessary to ensure the realism of fiscal policy objectives. Medium-term
goals that are considered indicative and the impact of political or legislative commitments on their compliance are
identified. It is determined that medium-term budget planning should have a direct impact on fiscal policy, and the
essence of medium-term budget planning forecasts should be obvious and transparent. The recommendations of the
European Commission on the formation of fiscal rules to improve their effectiveness are considered and the key elements to be implemented in the medium-term planning system are outlined. It is concluded that taking into account
all the reforms taking place in Ukraine, based on world experience, the state needs radical changes in budget planning. Such processes should take place on the basis of developed programs for the medium term, which will ensure
consistency in budget decisions; there will be a relationship between the strategic objectives of public policy with
the proposed target budget programs to determine the amount of financial resources and their intended use. After
analyzing the experience of developed countries, it should be taken into account when planning that the rationality
and share of expenditures on economic activities almost always was the lion's share of the budget of other countries.
By reviewing the priority of expenditures and ensuring proper budget planning, Ukraine will have a decent competitiveness on the world stage.
Key words: budget planning, budget, local finances, budget process, budget forecasting.
Постановка проблеми. В умовах активних глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, які являються основними економічними та політичними векторами розвитку України, головною умовою подальшого
соціально-економічного прогресу залишається удосконалення усіх рівнів та аспектів державної політики.
Особливої актуальності набуває питання покращення
бюджетного планування, яке потребує впровадження
сучасних та апробованих методик, використання нових
підходів, які орієнтуватимуться на досягнення ефективних результатів. Аналіз та запозичення ефективних
елементів бюджетного планування розвинених країн
дозволить розробити кращі практичні рекомендації та
запровадити їх в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними питаннями стану та розвитку бюджетного
планування, його теоретичних засад та вдосконалення
займалися досить багато науковців, серед яких можна
виділити таких, як: Буряк П.Ю., Дьяченко Я.Я., Козоріз А.В., Мазярчук В., Нікітішин А., Остріщенко Ю.В.,
Стадник М. та інш.
Формулювання завдання дослідження. Метою
дослідження є вивчення міжнародного досвіду бюджетного планування та виявлення позитивного досвіду і
можливості його використання у вітчизняній практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток економіки України в багатьох векторах має за
основу досвід зарубіжних країн, які за період свого
існування домоглись гідного рівня життя для громадян
та стабільно високого розвитку економіки. Бюджетне
планування зарубіжних країн в основному має багато
спільних рис, проте існують і відмінності, які можуть
бути обумовлені принципами державного управління
або державним устроєм певної країни і різнитись ще з
давніх часів [1].

Велика роль у бюджетному процесі відводиться
бюджетному плануванню – діяльності, яка включає
складання проектів бюджетів, їхній розгляд і затвердження з метою отримання якісного бюджетного плану.
Бюджетне планування за економічною сутністю
можна охарактеризувати як науково-обґрунтований
процес визначення обсягів і джерел формування та
напрямів використання централізованих фондів грошових коштів [2].
Особливостями бюджетного планування є те, що
держава використовує його для визначення рівня централізації фінансових ресурсів у процесі розподілу та
перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, методів мобілізації грошових коштів
до централізованого фонду, напрямів використання
бюджетних коштів відповідно до засад економічної
політики держави. Саме за допомогою бюджетного планування можна забезпечити належне функціонування
бюджетної системи держави, поступове зростання темпів соціально-економічного розвитку, якщо таке передбачено соціально-економічною стратегією [2].
Недооцінка ролі бюджетного планування, як правило, супроводжується негативними наслідками,
зокрема посиленням податкового тиску, зниженням
рівня економічної активності та скороченням матеріальної бази бюджету у майбутньому, безконтрольному
використанню державних коштів тощо.
Бюджетне планування на середньострокову перспективу вже багато років успішно застосовується в
більшості розвинених країн світу. Середньостроковий
бюджетний план сприяє досягненню вищого рівня стабільності і передбачуваності економічної ситуації в
країні. Окрім виконання стабілізаційної функції, середньострокове планування є інструментом розв’язання
таких важливих проблем: підвищення ефективності

149

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
бюджетного процесу та фінансової дисципліни; посилення прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів; сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості країни [1].
Середньострокове бюджетне планування – це
формування головними розпорядниками бюджетних
коштів плану своєї діяльності на середньостроковий
період, визначення обсягів необхідних коштів для
досягнення поставлених цілей у середньостроковій
перспективі. Середньострокові плани розробляються
на термін від 1 до 5 років. Переваги та недоліки середньострокового бюджетного планування представлено
на рис. 1.
В середньостроковому бюджетному плануванні
для зменшення впливу негативних факторів застосовуються основні підходи до прогнозування показників
бюджетного планування такі, як: 1) експертне прогнозування бюджетного планування здійснюється фахівцями, добре обізнаними із особливостями бюджетного
планування, формуванням дохідної та видаткової частини; 2) економічне прогнозування використовує статистичні та математичні методи, водночас його головними недоліками є невисока точність результатів
прогнозування і значний обсяг інформації, необхідний
для його реалізації; 3) прогнозування часових рядів –
це прогноз бюджетних показників, який враховує їхню
динаміку за минулий період часу [2; 4; 5].
Основною умовою досягнення запланованих
бюджетних показників є якість макроекономічних
прогнозів. Та прогнозування темпів зростання ВВП
на декілька років, які б не відхилялися від фактичних

показників, залишається бути проблемою. Можливим шляхом вирішення цієї проблеми є планування
бюджетних показників, виходячи з песимістичних прогнозів щодо економічного зростання, або закладання
додаткових резервів, які б надали змогу збільшити
видатки та/або зменшити видатки у випадку нижчих,
ніж очікувалося, показників економічного зростання
(приклад Швеції). Для того, щоб уникнути можливого
використання некоректних макроекономічних прогнозів в цілях збільшення видатків у середньостроковій
перспективі, в низці країн ЄС (наприклад в Бельгії,
Нідерландах та Австрії) макроекономічні прогнози
складають незалежні від уряду установи [6].
Важливою умовою ефективності середньострокового бюджетного планування є реалістичність цілей
бюджетноподаткової політики. Уряди можуть уникати
або відкладати вжиття складних з політичної точки
зору заходів фіскальної консолідації, перебільшуючи
перспективи покращення стану державних фінансів
у середньостроковому періоді, та обіцяючи різке зниження рівня дефіциту та боргу. Для зменшення або
уникнення відповідних ризиків, необхідно забезпечити
реалістичність цілей фіскальної політики, а саме:
1) Середньострокові цілі мають бути погоджені та
скоординовані з усіма політичними силами, що впливають на здійснення фіскальної політики. Активна роль
парламенту у процесі визначення бюджетних цілей є
одним із індикаторів такої координації. Також необхідно забезпечити наявність скоординованих дій органів та установ, що впливають на реалізацію фіскальної
політики. В деяких країнах середньострокові цілі роз-

Переваги
бюджетного планування

Недоліки
бюджетного планування

Базується на чітко сформульованих цілях
і пріоритетах бюджетної політики;
Дає оцінку відповідності поточної
політики та її майбутнього впровадження
фіскальній стратегії держави;
Надає
бюджетному
процесу
безперервності й наступності;

риси

Покращує
ефективність
розподілу
державних
ресурсів,
підвищуючи
прозорість і підзвітність у бюджетному
процесі
й
забезпечуючи
механізм
систематичного перегляду бюджетних
зобов’язань і пріоритетів витрачання
бюджетних коштів;

Надмірне покладання на оцінки майбутніх
показників при формуванні бюджету, що
може призвести до негнучкості у фіскальній
політиці;
Оптимістичні проектування багаторічного
бюджету, які можуть бути використані як
виправдання для необґрунтованих програм
витрачання державних коштів;
Багаторічне бюджетування може бути
складним і адміністративно затратним
інструментом.

Може слугувати своєрідним механізмом
підвищення взаємодії між різними
державними установами, заохочуючи
галузеві міністерства до вищого рівня
залученості у бюджетний процес.

Рис. 1. Переваги та недоліки середньострокового бюджетного планування

Джерело: систематизовано за матеріалами [2; 4; 5]
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глядаються як індикативні, і немає жодних політичних чи законодавчих зобов’язань щодо їх дотримання.
Натомість в інших країнах (Словенія, Швеція) цільові
податково-бюджетні показники затверджуються на
законодавчому рівні. В інших країнах (Нідерланди,
Австрія) середньострокові бюджетні цілі визначаються в коаліційній угоді партій, що входять до урядової коаліції. У Фінляндії середньострокові бюджетні
цілі встановлюються на період каденції нового уряду.
У Франції та Польщі основні бюджетні показники на
середньострокову перспективу наводяться у додатку
до закону про бюджет на поточний рік [3].
2) Середньострокове бюджетне планування має
мати безпосередній вплив на фіскальну політику. Тому
необхідно, щоб середньострокове бюджетне планування мало тісний взаємозв’язок з процесом прийняття
щорічного бюджету, розпочинаючи останній з обговорення та імплементації цілей, визначених в середньостроковому бюджетному плануванні. У випадку відхилень від планів, необхідно аргументувати та пояснити
причину їх появи. Лише в декількох країнах ЄС уряд
оприлюднює інформацію про відхилення фактичних
показників із запланованими на середньострокову перспективу показниками. Зокрема, в Іспанії уряд оцінює
ризики відхилення від планів та повідомляє про це
компетентні органи. Якщо факт відхилення зафіксовано, уряд складає план заходів на трирічний період,
щоб відновити ситуацію [4].
3) Сутність прогнозів середньострокового бюджетного планування повинна бути очевидною та прозорою. Необхідно чітко визначитися щодо того, чи

параметри ССБП є прогнозними, чи цільовими, тобто,
бюджетні показники, яких очікується досягти, передбачають відсутність цілеспрямованої зміни фіскальної політики, чи необхідно вжити певних заходів для
того, аби їх реалізувати. На сьогодні у більшості країн
Європи необхідність середньострокового бюджетного
планування законодавчо затверджена. У Євросоюзі
стандартом вважається модель «наступний за поточним + два наступні роки». Поточний рік є бюджетним,
відповідно на цей рік складається бюджет і прогноз.
Невід’ємною частиною середньострокового планування є система фіскальних правил та обмежень [7].
Єврокомісіїя представила рекомендації щодо формування фіскальних правил для підвищення їх ефективності (рис. 2).
Детальні фіскальні правила розробляються в кожній країні, враховуючи умови їх функціонування, особливості бюджетної системи та потреби національної
економіки.
Єврокомісія визначає ключові елементи, які мають
бути втілені у системі середньострокового планування [7; 9]:
1. Покриття середньостроковим планом усіх державних видатків або мінімум видатків центральної влади та
сектору соціального забезпечення. Строк планування має
становити 3-4 роки, враховуючи поточний рік.
2. Обмеження видатків. Практика показує, що найефективнішими є середньострокові плани, які встановлюють ліміти видатків. Вони мають бути обмежені
як на загальному рівні, так і на рівні розпорядників
коштів нижчого рівня.

Рекомендації Єврокомісії
Фіскальне правило повинно бути законодавчо затвердженим та загальнообов’язковим.
Практика показує, що тільки жорстка законодавча база під фіскальним правилом може
забезпечити його виконання.

Багаторічний характер. Фіскальні правила мають ефективно вбудовуватися у

середньострокову систему планування. Кожне з них повинно розроблятися з таким
розрахунком, щоб враховувався середньостроковий ефект від поточного впровадження.

Ефективна система обліку. Необхідно здійснювати спостереження за станом державних
фінансів. Має працювати стандартизована система моніторингу, яка надаватиме інформаційну
базу для подальшого планування.
Захисні механізми та санкції. Кожне фіскальне правило повинно розроблятися таким чином,
щоб його виконання було захищене. Під захистом розуміється комплекс дій, передбачених у
разі порушення цього правила. Захисний механізм має водночас допомагати досягти двох
цілей: обмежити негативний вплив від порушення та припинити діяльність, що призвела до
нього.
Винятки. Важливим елементом будь-якого ефективного фіскального правила є наявність

винятків, коли можливі відступи від нього. Такий підхід має змогу зробити систему гнучкою
та викл ючити ситуації, за яких наявність певного фіскального правила тільки знижує
ефективність функціонування державних фінансів.

Рис. 2. Рекомендації Єврокомісії щодо формування фіскальних правил для підвищення їх ефективності

Джерело: систематизовано за матеріалами [7; 8]
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3. Адекватне прогнозування доходів. Надходження
до бюджетів різних рівнів мають прогнозуватися відповідно до економічної ситуації. Ступінь деталізації
прогнозу надходжень повинен відповідати ступеню
деталізації видатків.
4. Аналіз відхилень. Усі відхилення від плану мають
ретельно вивчатися та пояснюватися. Слід вивчити як
причини похибок у прогнозі, так і поведінку учасників бюджетного процесу, що призвела до виникнення
відхилень.
5. Складання декількох сценаріїв макроекономічної
ситуації. Прогноз макроекономічних показників повинен передбачати декілька сценаріїв, щоб забезпечити
можливість застосовувати різні інструменти фіскального регулювання, якщо ситуація розвиватиметься в
рамках певного сценарію.
6. Законодавча прив’язка середньострокового
планування до бюджету. Чинне законодавство щодо
бюджетного процесу повинно містити офіційно затверджений механізм взаємодії із середньостроковими прогнозами, щоб середньострокове планування справляло
реальний вплив на бюджетний процес.
7. Ефективний моніторинг та механізми коригування. Макроекономічна ситуація має ретельно контролюватися. У разі виникнення відхилень від плану слід
зазделегідь передбачати програму дій, які становитимуть реакцію на ці відхилення [7; 9].
У більшості країн, зокрема у Великобританії,
Канаді, Нідерландах, Швеції, Франції, Новій Зеландії та інших, середньостроковий бюджет розробляється, вноситься і коригується одночасно із щорічним
бюджетом. У Великобританії використовується середньострокове бюджетне планування на трирічний термін. Плани прогнозних оцінок переглядаються кожні
два роки, після чого середньострокове планування
бюджету зміщується на наступні два роки [7].
Під час планування і здійснення контролю державних видатків у середньостроковій перспективі дотримуються двох основних правил:
1. Уряд може брати позики лише з метою їх інвестування, а не для фінансування поточних витрат.
2. Співвідношення чистого державного боргу і ВВП
повинно утримуватись на визначеному законодавчому
рівні. Особливісю середньострокового бюджетування
у Великобританії є те, що розпорядники бюджетних
коштів мають право переносити невикористані кошти
у планах видатків з одного року на інший.
Середньострокове бюджетне планування у Швеції –
законодавчо обов’язкове, здійснюється на три роки та є
основою для складання щорічного бюджету. Середньострокове бюджетне планування ґрунтується на принципі
трирівневого складання фіскального плану. На першому
етапі уряд формує фіскальну політику, встановлюючи
цільові макроекономічні показники – обсяги дефіциту
або профіциту бюджету у відсотках від ВВП. Другий
етап планування передбачає трансформацію визначених
урядом цілей у граничні обсяги видатків. До цього обмеження включають усі видатки з бюджету центрального
уряду, за винятком процентів за державним боргом та
пенсійного забезпечення. Обмеження видатків, що складається на три роки, має юридичну силу: закон забороняє у бюджеті поточного року передбачити обсяг видатків, що перевищує встановлені середньостроковим
планом ліміти. Третій етап. На цьому етапі уряд Швеції

формує план видатків таким чином, щоб загальна сума
видатків була дещо меншою за встановлений граничний
обсяг, визначений на другому етапі. Така різниця називається «запасом бюджету» та є важливим елементом
бюджетного процесу Швеції. Цей фіскальний простір
формується з метою захисту державних фінансів від
перевищення запланованого ліміту видатків на випадок непередбачуваних обставин. З метою складання
надійних макроекономічних прогнозів, необхідних для
бюджетного планування, створено спеціальний відділ
прогнозування. Цей орган незалежний від уряду, тому
його прогнози є нейтральними. Завдяки середньостроковому прогнозуванню Швеція досягла підвищення фіскальної дисципліни в середньостроковому періоді. Уряд
почав приділяти більшу увагу фіскальним наслідкам
поточних рішень у наступних роках. Крім, того вдалося
ефективно обмежити видатки відповідно до встановлених на середньострокову перспективу лімітів [6].
Середньострокове бюджетне планування у Німеччині здійснюється щороку на три роки наперед і допускає коригування та уточнення наявних запланованих
раніше показників. Сучасна система середньострокового планування передбачає прогнозування на п’ять
років. Бюджетний процес у Німеччині в умовах федеративного устрою держави, обумовленого її історичною
неоднорідністю, націлений на встановлення жорсткої
фінансової дисципліни. В основу фіскальної дисципліни Німеччини з 1969 р. покладено наступні принципи: 1) Федеральна та місцева влада діють спільно,
з урахуванням державних інтересів та підтримання
загальнодержавної економічної рівноваги. 2) Процес
отримання позик та утворення антициклічних фінансових ресурсів з метою підтримання економічної рівноваги має бути врегульований на законодавчому рівні.
3) Борг федерального уряду не повинен перевищувати
державних інвестицій, за винятком ситуацій, коли економіка перебуває у глибокій та тривалій депресії [4; 9].
Крім того, слід памятати, що в основі середньострокового фінансового планування Німеччини лежить
обмеження рівня видатків. Керівництво держави запроваджує різні програми, спрямовані на систематичне
зменшення обсягів видатків. Усі плани розробляються
з урахуванням інтересів федерації та кожної землі [9].
Щодо середньострокового бюджетного планування
в Туреччині, то процес бюджетного планування має
певні визначальні особливості: 1) Одночасна централізація та перерозподіл повноважень з прийняття рішень
у процесі бюджетного планування; Кредити Міжнародного валютного фонду в режимі надійної опори як
фіскальне правило (тобто, включення кредитування
від МВФ як невід’ємної складової середньострокового бюджетного планування); 2) Дуже деталізована
бюджетна класифікація. Бюджетний процес Туреччини
централізований, але передбачає делегування окремих
повноважень на нижчі рівні [7].
Через наявність жорсткої вертикалі влади суттєво
підвищується якість контролю видатків, однак у розпорядників коштів практично не залишається можливості
для надання пропозицій щодо перерозподілу коштів
від відомства до відомства або для нових фіскальних
ініціатив. Розподіл повноважень під час бюджетного
процесу в Туреччині полягає в тому, що у країні немає
єдиного відомства, яке несе повну відповідальність за
всі видатки. Фіскальне планування у Туреччині здій-
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снюється в три етапи: довгостроковий план, середньостроковий план та річний бюджет [7].
Висновки. Отже, кожна країна з урахуванням специфіки національної економіки та державних фінансів використовує певні підходи в довгостроковому
бюджетному плануванні та прогнозуванні, постійно
вдосконалюючи ці моделі стосовно змінних умов
як всередині країни, так і в світовій фінансовій системі. Також можна зробити висновки, враховуючи усі
реформи, які відбуваються в Україні, ґрунтуючись на
світовому досвіді, що держава потребує корінних змін

у бюджетному плануванні. Такі процеси мають відбуватися на підставі розроблених програм на середньостроковий період. Таким чином це забезпечить послідовність у прийнятті бюджетних рішень; відбудеться
взаємозв’язок між стратегічними цілями державної
політики із запропонованими цільовими бюджетними
програмами з визначенням обсягів фінансових ресурсів
та їх цільового використання; покращення контролю
та відповідальності за їх використанням; формування
умов для проведення послідовної та обґрунтованої
фінансової і бюджетної політики.
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Коцеруба Н.В. Інформаційні аспекти антикризового управління малими підприємствами роздрібної торгівлі. Статтю присвячено актуальним питанням удосконалення інформаційного забезпечення системи управління підприємствами роздрібної торгівлі в умовах загострення кризових загроз. Запропоновано
методичні підходи до визначення та оцінки реальних і очікуваних чинників кризи. Розглянуто етапи превентивного, стабілізаційного та післякризового управління. Методику формування інформаційного забезпечення орієнтовано на застосування у малих підприємствах торгівлі як таких, що є найбільш вразливими
до негативного впливу кризових чинників. Також ураховано особливості формування інформаційного забезпечення мікропідприємств, які попри те, що їх віднесено до малих підприємств, складають фінансові звіти
з обмеженої кількості показників.
Ключові слова: підприємства торгівлі, кризові загрози, інформаційне забезпечення, оцінка впливу кризових чинників.
Коцеруба Н.В. Информационные аспекты антикризисного управления малыми предприятиями
розничной торговли. Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования информационного обеспечения системы управления предприятиями розничной торговли в условиях обострения кризисных угроз.
Предложены методические подходы к определению и оценке реальных и ожидаемых факторов кризиса. Рассмотрены этапы превентивного, стабилизационного и послекризисного управления. Методика формирования
информационного обеспечения ориентирована на применение в малых предприятиях торговли как таких, которые являются наиболее уязвимыми к негативному воздействию кризисных факторов. Также учтены особенности формирования информационного обеспечения микропредприятий, которые, несмотря на то что они
отнесены к малым предприятиям, составляют финансовые отчеты из ограниченного числа показателей.
Ключевые слова: предприятия торговли, кризисные угрозы, информационное обеспечение, оценка
влияния кризисных факторов.
Kotseruba Nataliya. Information aspects of crisis management of small retail enterprises. The article is
devoted to topical issues of improving the information support of the management system of retail enterprises in
the context of exacerbation of crisis threats. Methodical approaches to the definition and assessment of real and
expected factors of the crisis are proposed. And the control of "hidden" crisis risks is proposed on the basis of a payment calendar, which is an operational plan of income and expenditure of funds and is developed for a month with
details in accordance with the information needs of crisis management by days, weeks or decades. Table 1 shows the
criteria for assessing the "hidden" crisis risks of the enterprise according to the indicators of the payment calendar.
Prompt response to the risks of “hidden” crisis, classified as “very high risk” and “high risk”, is aimed at identifying
areas and reasons for reduced revenues and / or inefficient spending and the results of the implementation of appropriate measures. It is obligatory to identify structural subdivisions in which the volume of revenues has decreased or
spending has increased disproportionately. In these cases, it is necessary to pay attention to the search for additional
sources of supply of goods, diversification of operating activities, the introduction of austerity. The system of ratios
that should be used to assess financial risks, takes into account the specifics of the reporting information of a small
enterprise. The assessment of financial ratios is based on the application of a system of criteria, which are adjusted
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in accordance with the nature of the activities of retail trade enterprises. The stages of preventive, stabilization and
post-crisis management are considered. The methodology of information support is focused on the use of trade in
small enterprises as those that are most vulnerable to the negative impact of crisis factors. Measures to improve the
financial condition of the enterprise, which are taken at the stage of post-crisis management, are aimed at ensuring
the withdrawal of the enterprise from the crisis and include assessment of deviations from the criteria adopted at
the previous stage, as well as establishing the causes of crisis risks. Algorithms of calculation and criteria of estimation of coefficients, estimation of financial risks of crisis are offered. It also takes into account the peculiarities of
the formation of information support for micro-enterprises, which, despite the fact that they are classified as small
enterprises, compile financial reports with a limited number of indicators.
Key words: trade enterprises, crisis threats, information support, assessment of the impact of crisis factors.
Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної економіки в умовах загострення економічної кризи ґрунтується на впровадженні та вдосконаленні інформаційних
складників антикризового управління суб’єктами господарювання. Високий рівень залежності підприємств
роздрібної торгівлі від зовнішніх джерел фінансування
зумовлює підвищену порівняно з іншими галузями
економіки небезпеку погіршення фінансового стану в
період загострення кризових загроз, що висуває особливі вимоги до інформаційного забезпечення антикризового менеджменту. Критичного загострення проблема інформаційного забезпечення набуває в системі
управління малими торговельними підприємствами,
унаслідок чого спостерігаються низькі показники
рентабельності операційної діяльності та загальної
рентабельності порівняно з аналогічними показниками великих і середніх підприємств на тлі зниження
питомої ваги малих підприємств у загальному обсязі
роздрібного товарообороту [1]. Недостатній технічний, програмний і кадровий потенціал підприємств
малого бізнесу не дає змоги повноцінно використовувати сучасні інформаційні технології, отже, постає
необхідність розроблення ефективної методики оцінки
та запобігання кризовим ризикам відповідно до умов
їхньої діяльності.
Ринкові зрушення в економічному середовищі зумовили зміну пріоритетів, що визначають основні функції
обліку і контролю в системі управління підприємством
та створюють умови їх розмежування. Контрольна функція бухгалтерського (фінансового) обліку поступається
місцем функціям інформаційного забезпечення системи
управління. Посилюється роль внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, одним із завдань якого є
аналіз та надання оперативної інформації для попередження кризових явищ у діяльності підприємства. Схожі
зміни спостерігаються і в системі внутрішнього контролю, де домінантну роль відіграє внутрішньогосподарський контроль із притаманними йому аналітичними
процедурами, спрямованими на дослідження динаміки
кризових ризиків із метою попередження їхнього негативного впливу на результати діяльності підприємства
та його фінансовий стан. Зважаючи на особливу вразливість до кризових загроз малих підприємств торгівлі,
вважаємо за необхідне запропонувати для них адаптовану методику інформаційного забезпечення антикризового управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ураховуючи те, що предметом антикризового управління є
реальні та очікувані фактори кризи, пропонується розрізняти: передкризове (превентивне) управління, метою
якого є запобігання кризі шляхом своєчасного виявлення

та усунення кризових загроз; стабілізаційне управління
в умовах кризи з метою недопущення катастрофічних
(непоправних) наслідків кризи; післякризове управління, спрямоване на мінімізацію втрат і втрачених можливостей під час виведення підприємства зі стану кризи.
Зважаючи на те, що більшість дослідників пов’язує
кризові явища з інфляційними процесами як наслідком
певних економічних змін зовнішнього середовища та
внутрішніми чинниками, які зумовлюють фінансовий
стан підприємства [2–8], необхідно визначити, що
такий підхід призводить до перенесення акцентів на
стабілізаційне та післякризове управління, основна
увага приділяється питанням санації і банкрутства підприємства, а також питанням управління фінансовими
ризиками, зростання яких призводить до банкрутства.
Ризики операційної діяльності або взагалі не розглядаються, або розглядаються як складова частина фінансових ризиків: операційний ризик неотримання або
неповного отримання очікуваного прибутку неправомірно відноситься до фінансових ризиків. У зв’язку із
цим заслуговує на увагу позиція дослідників, які пропонують початковою фазою розвитку кризи вважати
кризу ефективності господарської діяльності, так звану
«приховану» кризу [13], та виокремити із загального
кола кризових загроз операційні ризики [9–13].
На нашу думку, саме на рівні превентивного управління має бути здійснена діагностика кризових загроз
та оцінена небезпека впливу «прихованої» кризи.
Результати попередньої оцінки кризових чинників є
необхідною умовою розроблення та обґрунтування
заходів щодо недопущення негативних наслідків економічної кризи.
Треба зауважити, що попри зацікавленість фахівців
питаннями антикризового управління поза увагою лишаються найбільш уразливі до кризових загроз малі підприємства роздрібної торгівлі зі специфічними проблемами
технічного, програмного та кадрового забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу
визначити питання створення інформаційних складників
у системі антикризового управління малими підприємствами роздрібної торгівлі, що потребують подальшого
розвитку. У статті розкрито особливості формування та
методичні прийоми перетворення первинної інформації
відповідно до потреб антикризового управління; наведено критерії оцінки кризових ризиків та запропоновано
управлінські рішення, прийняття яких дасть змогу мінімізувати негативний вплив чинників кризи.
Формулювання завдання дослідження. Мета
статті – розроблення методики формування інформаційного забезпечення в системі антикризового управління малими підприємствами роздрібної торгівлі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Значною мірою ефективність антикризового управління
залежить від своєчасного виявлення очікуваних кризових чинників, характерних для «прихованої» кризи,
ознаками якої є зростання тривалості операційного
циклу; зменшення обсягів діяльності; випереджаючі
темпи зростання витрат порівняно з темпами зростання доходів і, як наслідок, зменшення абсолютної
величини фінансових результатів та зниження їхнього
рівня по відношенню до доходу або витрат підприємства. Несвоєчасне реагування на розвиток «прихованої» кризи може бути причиною посилення впливу
кризових чинників і загострення кризової ситуації, яка
характеризується частковою втратою власного капіталу, зменшенням активів і погіршенням їхньої структури, зниженням платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства.
Із погляду управління підприємство роздрібної торгівлі є економічною системою, яку характеризує сукупність взаємопов’язаних рівнів та елементів (підсистем)
і якій притаманне багатоцільове функціонування. На
відміну від закритої системи з фіксованими межами
функціонування та незначною залежністю від впливу
зовнішнього середовища підприємство торгівлі являє
собою відкриту систему, необхідною умовою існування якої є обмін з оточуючим середовищем матеріальними та інформаційними продуктами.
Постійно перебуваючи під впливом оточуючого
середовища, відкрита економічна система є вразливою до будь-яких зовнішніх змін. Вплив зовнішнього
середовища та суб’єктивних внутрішніх чинників призводить до посилення невизначеності у діяльності підприємства, що може призвести до утворення кризових
ситуацій.
Попри важливу властивість відкритої економічної
системи, якою є її адаптивність до зовнішніх та внутрішніх змін, така система вимагає постійного нагляду
та регулювання, яке неможливо уявити без створення
сучасної інформаційної системи антикризового спрямування, що об’єднала б зовнішні та внутрішні потоки
інформації і стала основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Критерієм ефективності управління є нерівність, за
якою вихідні характеристики системи (результати діяльності) мають перевищувати її вхідні характеристики
(використані ресурси). Отже, у процесі перетворення
входів (матеріальних та трудових ресурсів) мають утворюватися додаткові виходи (прибуток, соціальний ефект
тощо), які, своєю чергою, є основою створення додаткової вартості входів наступного періоду.
Інформаційна система управління малим підприємством роздрібної торгівлі має такий вигляд (рис. 1).

Зовнішня інформація

Особливості роздрібної торгівлі як виду економічної діяльності дають змогу конкретизувати зміст
складників наведеної вище інформаційної системи відповідно до організаційної структури об’єкта антикризового управління.
Суб’єктами управління підприємства роздрібної
торгівлі є вище керівництво, керівники і персонал
функціональних підрозділів, а також керівники структурних підрозділів. Така структура управління притаманна великим і значній частині середніх підприємств.
Здійснюючи стратегічне й оперативне управління,
управлінські підрозділи піддають аналізу зовнішню і
внутрішню інформацію і визначають, з одного боку,
перспективи зростання обсягу роздрібного товарообороту, зумовлені кон’юнктурою фінансового, товарного, енергетичного та інших ринків, що знаходяться у
регіоні діяльності підприємства, а з іншого – оцінюють
технічний рівень та ресурсний потенціал підприємства. За результатами аналізу розробляється стратегія
підприємства і формується низка тактичних завдань,
які мають бути доведені до керованих підрозділів –
об’єктів управління.
Зовнішня інформація, яка є необхідною для ефективного антикризового управління підприємством
роздрібної торгівлі, має містити: дані щодо динаміки
основних джерел матеріальних ресурсів; дані щодо
фактичного і прогнозованого платоспроможного
попиту на відповідні товари і торговельні послуги;
дані щодо ринку капіталу (пропозиція і вартість фінансових ресурсів за різними джерелами фінансування);
дані стосовно застосування новітніх ресурсозберігаючих технологій у галузі роздрібної торгівлі.
Внутрішня інформація відповідно до наведеної
схеми складається з періодичних (ретроспективних)
даних стосовно результатів діяльності підприємства
за відповідний період або його стану на відповідний
момент часу. Ураховуючи спрямованість антикризового управління на виявлення і запобігання кризовим
загрозам, внутрішня інформація є базою оцінки операційних і фінансових ризиків. Управління операційними ризиками потребує інформації щодо величини
доходів, витрат, фінансових результатів; складу і структури роздрібного товарообороту; величини та складу
ресурсного потенціалу (перш за все товарних запасів).
Для оцінки фінансових ризиків необхідно додати дані
щодо величини, складу і структури активів і капіталу.
Умови діяльності малих підприємств суттєво
обмежують можливості залучення зовнішньої інформації. Отже, на нашу думку, для таких підприємств пріоритетним є передкризове (превентивне) управління,
1
спрямоване на попередню діагностику кризових
загроз
та запобігання розвитку «прихованої» кризи. Важли-

Суб’єкт управління –
керівництво підприємством
Прямий зв’язок

Ресурси (входи)

Внутрішня інформація

Зворотний зв’язок

Об’єкт управління –
підприємство торгівлі

Результати (виходи)

Рис. 1. Інформаційна система управління малим підприємством роздрібної торгівлі

Джерело: запропоновано автором
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вим завданням антикризового управління у цих умовах
є підтримання заданого рівня вихідних характеристик
відкритої економічної системи. Саме для цього структури оперативного управління забезпечуються прямим
і зворотним зв’язком із керованим об’єктом. Сукупність прямих і зворотних зв’язків об’єднує окремі
джерела інформації в єдину інформаційну систему
управління підприємством. Прямий зв’язок слугує для
передачі інформації, що має характер команди, якою
до керованого об’єкта доводяться прийняті управлінські рішення. Зворотний зв’язок забезпечує оперативний контроль виконання команд. Разом із тим
зі зворотним зв’язком в орган управління надходить
оперативна інформація щодо зміни параметрів керованого об’єкта внаслідок виконання або невиконання
команди. Завдяки зворотному зв’язку суб’єкт управління отримує інформацію про фактичний стан керованої системи, що дає йому змогу правильно оцінити
досягнуті результати, виявити відхилення від цільових
орієнтирів і оцінити пов’язані із цим «приховані» кризові ризики.
У превентивному антикризовому управлінні перевага надається інформації, яка надходить каналами
зворотного зв’язку. Джерелами формування такої
інформації є внутрішньогосподарський облік та внутрішньогосподарський контроль. Перелік необхідних
показників та періодичність їх надходження в управлінські підрозділи визначається відповідно до особливостей господарських процесів, що є характерними
для підприємств роздрібної торгівлі.
Контроль «прихованих» кризових ризиків доцільно
здійснювати на основі платіжного календаря, який
являє собою оперативний план надходжень і витрачань
грошових коштів та розробляється на місяць із деталізацією відповідно до інформаційних потреб антикризового управління за днями, тижнями або декадами.
У табл. 1 наведено критерії оцінки «прихованих» кризових ризиків підприємства за показниками платіжного календаря.
Оперативне реагування на ризики «прихованої»
кризи, віднесені до категорій «дуже високий ризик»
та «високий ризик», спрямовується на виявлення
напрямів та причин зменшення надходжень та/або
неефективного витрачання коштів і за отриманими
результатами запровадження відповідних заходів.
Обов’язковим є виявлення структурних підрозділів, у
яких зменшився обсяг надходжень або непропорційно
зросло витрачання коштів. У цьому разі необхідно
звернути увагу на пошук додаткових джерел поста-

чання товарів, диверсифікації видів операційної діяльності, запровадження режиму економії.
На етапі стабілізаційного управління оцінку операційних (очікуваних) ризиків «прихованої» кризи,
яка запроваджується у превентивному управлінні,
доцільно поєднувати з оцінкою реальних кризових
чинників. Джерелом даних на цьому етапі є внутрішня
інформація, яка міститься у звітах малих підприємств
і включає форми 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати». Для мікропідприємств, які останнім
часом виокремлюються із загальної кількості малих,
застосовуються спрощені (скорочені) форми 1-мс
«Баланс» та 2-мс «Звіт про фінансові результати».
Звітна інформація є базою оцінки операційних та
фінансових кризових ризиків.
Зміст балансу за формами 1-м та 1-мс дає змогу оцінити фінансові ризики підприємства. Показники звіту
про фінансові результати (форми 2-м та 2-мс) містять
інформацію, яка дає змогу оцінити операційні ризики
господарської діяльності, а у поєднанні з даними
балансу використовується для визначення показників
рентабельності активів і капіталу підприємства, що
правомірно відноситься до фінансових коефіцієнтів.
Оцінка операційного ризику втрати прибутку здійснюється за показниками рентабельності операційних
доходів (RД) або рентабельності операційних витрат
(RВ), які обчислюються на основі даних щодо доходів і
витрат, отриманих за відповідний період:
RД 

Д В
100% ,
Д

RВ 

Д В
100% .
В

На наявність кризових загроз указують як від’ємні
показники операційної рентабельності, так і зниження
цих показників протягом тривалого періоду.
Особливості застосування та критерії оцінки операційнорго ризику в системі стабілізаційного антикризового
управління малими підприємствами наведено в табл. 2.
Система коефіцієнтів, які доцільно застосовувати
для оцінки фінансових ризиків, ураховує особливості
звітної інформації малого підприємства. Для обчислення коефіцієнтів використано алгоритми, які застосовуються провідними фахівцями у галузі фінансового
управління [3–5; 8]. Оцінка фінансових коефіцієнтів
базується на застосуванні системи критеріїв, які відкориговано автором відповідно до характеру діяльності
підприємств роздрібної торгівлі [9–11].

Критерії оцінки «прихованих» кризових ризиків підприємства роздрібної торгівлі
на основі платіжного календаря
Характеристика грошового потоку підприємства
Сукупні надходження < Сукупні витрачання
Операційні надходження ≤ Операційні витрачання та термінові виплати
Операційні надходження > Операційні витрачання
Сукупні надходження > Сукупні витрачання та термінові виплати

Таблиця 1

Критерії оцінки «прихованого» ризику
Дуже високий ризик
Високий ризик
Звичайний ризик
Низький ризик

Довідково:
Операційні надходження та витрачання коштів є наслідком основної, а також інших видів діяльності підприємства, крім інвестиційної та фінансової.
До термінових виплат належать: погашення позик, виплата дивідендів та здійснення інших поточних платежів.
Джерело: запропоновано автором
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Таблиця 2
Особливості застосування та критерії оцінки операційного ризику
в системі стабілізаційного антикризового управління діяльністю малих торговельних підприємств
Показники,
Причини, що
рекомендовані
Критерій оцінки
обумовлюють
для застосування
негативну оцінку
1. Операційні доходи,
Позитивна оцінка:
Неефективне
разом,
перевищення доходів
використання
у тому числі:
над витратами:
ресурсів
– дохід від реалізації
Д>В
підприємства
товарів
Негативна оцінка:
– інші операційні доходи перевищення витрат
над доходами:
Операційні витрати,
В>Д
разом,
у тому числі:
– собівартість
реалізованої продукції
– інші операційні
витрати
Фінансовий результат
Позитивна оцінка:
від операційної
FR > 0
діяльності
Негативна оцінка:
(FR=Д-В)
FR < 0

Операційна
рентабельність

Позитивна оцінка:
RD > 0%,
RV > 0%.
Негативна оцінка:
RD < 0%,
RV < 0%.

Перевищення
операційних
витрат над
операційними
доходами

Джерело: запропоновано автором

Алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів, вибраних для оцінки фінансових ризиків кризи,
наведено в табл. 3.
Критерії оцінки показників, наведені в табл. 3, залежать
від економічної ситуації, яка піддається оцінці. Критерії,
запропоновані для оцінки показників ліквідності, автономії, загальної заборгованості та фінансового ризику, мають
«закритий» характер. Це означає, що оцінка показника
буде тим вищою, чим менше показник відрізняється від
критичного значення. Для оцінки кризових загроз мають
значення тільки ті відхилення від критеріїв, які загрожують
підприємству банкрутством, а саме: від’ємні відхилення
коефіцієнтів ліквідності (абсолютної, швидкої та поточної)
і коефіцієнта автономії та додатні відхилення коефіцієнтів
загальної заборгованості та фінансового ризику. Зворотні
відхилення названих показників кризових загроз не несуть
і свідчать про недоліки у формуванні структури активів і
капіталу підприємства.
Критерії оцінки показників рентабельності мають
«відкритий» характер. Додатні значення цих показників заслуговують на позитивну оцінку, особливо якщо
зафіксовано їх зростання. Так са мо, як і під час оцінки
операційної рентабельності, загрозою є від’ємні значення коефіцієнтів рентабельності активів і капіталу або
зниження цих показників протягом тривалого періоду.
За звичайних умов відхилення від критеріїв коефіцієнтів платоспроможності і фінансової стійкості,

Рекомендації щодо запобігання
кризовим загрозам
Ужиття заходів щодо збільшення доходу від
реалізації продукції:
пошук додаткових джерел постачання товарів;
рекламування підприємства та товарів, які
реалізуються підприємством.
Визначення напрямів неефективного
витрачання коштів та запровадження режиму
економії.
Ужиття заходів щодо скорочення витрат та
зниження їхнього рівня по відношенню до
операційних доходів.
Виявлення структурних підрозділів, у яких
зменшився обсяг реалізації товарів.
Визначення причин зниження інших
операційних доходів.
Визначення напрямів неефективного
витрачання коштів за елементами витрат та
запровадження режиму економії.
Ужиття заходів щодо прискореного зростання
операційних доходів порівняно з операційними
витратами.
Виявлення збиткових структурних підрозділів.
Ужиття заходів щодо збільшення операційних
доходів.
Ужиття заходів щодо ефективного
використання трудових та матеріальних
ресурсів підприємства.

які не перевищують 15% критичного значення, вважаються такими, що не потребують утручання. Якщо
відхилення перевищили 15-відсоткову позначку, треба
оперативно усунути їх причину і нормалізувати фінансовий стан підприємства.
Відхилення коефіцієнтів рентабельності активів і
капіталу з погляду реагування на їх зміну, оцінюються
дещо інакше. Якщо показники перевищують 0,0%,
ситуація вважається такою, що не потребує коригування. За умови якщо показники тривалий час становлять 0,0% або незначно перевищують це значення,
ситуація потребує оперативного втручання і нормалізації. Нарешті, у разі коли показники є нижчими за 0,0%,
тобто показники рентабельності мають від’ємне значення, ситуація вимагає негайного втручання, навіть
якщо термін спостережень не є тривалим.
Заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства, які вживаються на етапі післякризового
управління, спрямовуються на забезпечення виведення
підприємства з кризового стану і передбачають оцінку
виявлених відхилень від прийнятих на попередньому
етапі критеріїв, а також установлення причин загострення кризових ризиків та визначення термінів нормалізації фінансового стану підприємства. Ймовірні
причини, що зумовлюють фінансові ризики, та рекомендації щодо зменшення кризових загроз, наведено в
табл. 4.
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Таблиця 3
Алгоритми обчислення фінансових показників, вибраних для оцінки фінансових ризиків кризи
Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
(К1), %

Г  ПФІ
 100%
ПЗ

20,0

Г  ПФІ  ДЗР
 100%
ПЗ

70,0

K1 

Коефіцієнт швидкої ліквідності
(К2), %

K2 

Критерій оцінки,
%

Коефіцієнт поточної ліквідності
(К3), %

K3 

ОА
 100%
ПЗ

150,0

Коефіцієнт автономії
(К4), %

K4 

К
 100%
А

30,0

З
 100%
К З

70,0

ПЗ
 100%
К

200,0

Коефіцієнт загальної заборгованості
(К5), %

K5 

Коефіцієнт фінансового ризику
(К6), %

K6 

Рентабельність активів
(RА), %

RА 

П
100%
А

> 0,0

Рентабельність капіталу
(RК), %

RК 

П
100%
К

> 0,0

Умовне позначення

Залишки на кінець звітного
періоду:
Г – грошових коштів
та їхніх еквівалентів;
ПФІ – поточних фінансових
інвестицій;
ДЗР – дебіторської
заборгованості та коштів
у розрахунках;
ПЗ – поточної
заборгованості;
ОА – оборотних активів;
К – власного капіталу;
А – активів.
П – чистий прибуток/
збиток.

Джерело: запропоновано автором

Особливості застосування показників фінансового стану
у післякризовому управлінні діяльністю малих торговельних підприємств
Показники,
Характер відхилення
рекомендовані для оцінки від рекомендованого
фінансових ризиків
критерію оцінки

Причини,
що обумовлюють
негативну оцінку

Таблиця 4

Орієнтовні рекомендації
щодо запобігання
кризовим загрозам

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності (К1)

К1 < 17,0

Коефіцієнт швидкої
ліквідності (К2)

К2 < 59,5

Коефіцієнт поточної
ліквідності (К3)

К3 < 127,5

Коефіцієнт автономії (К4)

К4 < 25,5

Недостатні залишки
власного капіталу

Реінвестування чистого
прибутку; залучення капіталу з
інших джерел

Коефіцієнт загальної
заборгованості (К5)

К5 > 80,5

Завищені довгострокові та/
або поточні зобов’язання

Зменшення довгострокових та
поточних зобов’язань

К6 > 230,0

Реінвестування чистого
Недостатні залишки
прибутку; залучення капіталу
власного капіталу; завищені
з інших джерел; зменшення
поточні зобов’язання
поточних зобов’язань

Коефіцієнт фінансового
ризику (К6)
Рентабельність активів (RА)
Рентабельність капіталу
(RК)

Недостатні залишки
абсолютно ліквідних активів Зменшення поточної
заборгованості; збільшення
Недостатні залишки активів покриття поточних зобов’язань
швидкої ліквідності
абсолютно ліквідними активами,
активами швидкої та поточної
Недостатні залишки
ліквідності
оборотних активів

RА < 0

RК < 0

%

Від’ємне значення чистого
прибутку (за наслідками
діяльності підприємства
отримано збитки)

Джерело: запропоновано автором
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Пошук додаткових ринків збуту,
диверсифікація видів діяльності
тощо;
запровадження режиму економії,
підвищення ефективності
використання ресурсів
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Наведені вище показники дають змогу оцінити
рівень кризових ризиків, що загрожують підприємству.
Застосування отриманої інформації є основою для
визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства у період виходу з кризи.
Висновки. Методику формування інформаційного
забезпечення орієнтовано на застосування у малих під-

приємствах торгівлі як таких, що є найбільш уразливими
до негативного впливу кризових чинників. Запропоноване інформаційне забезпечення базується на застосуванні оперативних даних платіжного календаря щодо
«прихованих» кризових ризиків та фінансових показників, які розраховуються на основі чинних фінансових звітів малих підприємств, у тому числі мікропідприємств.

Список використаних джерел:

1. Держстат України, 1998–2021. Дата останньої модифікації: 27.05.2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/
norm.htm
2. Білик М.Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика. Формування ринкових відносин в Україні. 2013.
№ 5. С. 86–92.
3. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Ника-Центр, 2006. 672 с.
4. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. Киев : Ника-Центр, 2007. 711 c.
5. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента. Москва : Вильямс, 2010. 1225 с.
6. Веретенникова Г.Б. Дослідження зовнішнього середовища як джерела загроз економічній безпеці підприємства.
Бізнес Інформ. 2012. № 11. С. 182–185.
7. Коваленко О.В. Антикризове управління – запорука стабільності роботи підприємства. Вісник Хмельницького
національного університету. 2011. № 2. T. 3. С. 65–68.
8. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. Mосква : Проспект, 2019. 1805 с.
9. Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 2(104). С. 120–128.
10. Коцеруба Н.В. Критерії оцінки кризових ризиків в аудиті фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2010. № 4. С. 89–96.
11. Коцеруба Н.В. Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі. Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, м. Тернопіль, 25-26 листопада 2010 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. Ч. II. С. 215–218.
12. Коцеруба Н.В. Організаційно-методичні засади внутрішньогосподарського обліку у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011 : materialy VII miedzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 czerwca 2011 roku, Przemysl. Volume 5. «Nauka i studia». 2011. Р. 19–23.
13. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 568 с.

References:

1. Derzhstat Ukrainy (1998–2021) Data ostannoi modyfikatsii: 27.05.2021. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_
doc/norm.htm
2. Bilyk M.D. (2013) Finansovyi stan pidpryiemstva: teoriia, metodyka [The financial condition of the enterprise: theory,
methodology]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 5, pp. 86–92. (in Ukrainian)
3. Blank Y.A. (2006) Antykryzysnoe fynansovoe upravlenye predpryiatyem [Anti-crisis financial management of the enterprise]. Kyiv: Nyka-Tsentr. (in Ukrainian)
4. Blank Y.A. (2007) Fynansovaia stratehyia predpryiatyia [Financial strategy of the enterprise]. Kyev: Nyka-Tsentr.
(in Ukrainian)
5. Van Khorn, Dzh. (2010) Osnovy fynansovoho menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. Moscow:
Vyliams. (in Russian)
6. Veretennykova H.B. (2012) Doslidzhennia zovnishnoho seredovyshcha yak dzherela zahroz ekonomichnii bezpetsi
pidpryiemstva [Research of the external environment as a source of threats to the economic security of the enterprise].
Biznes Inform, no. 11, pp. 182–185.
7. Kovalenko O.V. (2011) Antykryzove upravlinnia – zaporuka stabilnosti roboty pidpryiemstva [Crisis management –
the key to the stability of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, no. 2, pp. 65–68.
8. Kovalev V.V. (2019) Fynansovyi menedzhment: teoryia y praktyka [Financial management: theory and practice].
Moscow: Yzdatelstvo «Prospekt». (in Russian)
9. Kotseruba N.V. (2010) Otsinka operatsiinykh i finansovykh ryzykiv u systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiem
stvom rozdribnoi torhivli [Assessment of operational and financial risks in the system of crisis management of the retail enterprise]. Aktualni problemy ekonomik, no. 2(104), pp. 120–128.
10. Kotseruba N.V. (2010) Kryterii otsinky kryzovykh ryzykiv v audyti finansovoho stanu pidpryiemstv rozdribnoi torhivli
[System of criteria for assessing crisis phenomena at retail enterprises]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii,
metodolohii, orhanizatsii, Spetsialnyi vypusk, no. 4, pp. 89–96.
11. Kotseruba N.V. (2010) Systema kryteriiv otsinky kryzovykh yavyshch na pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [System
of criteria for assessing crisis phenomena at retail enterprises]. Proceedings of the Oblik yak informatsiina systema dlia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv v konkurentnomu seredovyshchi: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii
(Ukraine, Ternopil, Octovber 25-26. 2010), Ternopil: TNEU, pp. 215–218.
12. Kotseruba N.V. (2011) Orhanizatsiino – metodychni zasady vnutrishnohospodarskoho obliku u systemi antykryzovoho
upravlinnia pidpryiemstvom rozdribnoi torhivli [Organizational and methodological principles of internal accounting in the system of crisis management of the retail enterprise]. Proceedings of the Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011: materialy
VII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Polsha: Przemys 07-15 June. 2011), Przemysl: «Nauka i studia»,
рр. 19–23.
13. Skibitskyi O.M. (2009) Antykryzovyi menedzhment [Crisis management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

160

Випуск 6 (67) 2021

УДК 657.01:331.222
DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.67-28
Помірча О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач відділу економічних досліджень
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
Pomircha Olena
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economic Research
Lviv Research Expert Forensic Center of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ІНДЕКСАЦІЇ
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Помірча О.М. Особливості визначення розміру індексації грошового забезпечення військовослужбовців під час проведення судових економічних експертиз. У статті досліджується питання правильності
та своєчасності нарахування та виплати індексації грошового забезпечення військовослужбовцям. Останнім
часом спостерігається ситуація з ненарахуваннями та невиплатою індексації грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби
України за період 2016–2018 рр., що суперечить нормам чинного законодавства. У зв’язку із цим зросла
кількість ухвал суддів та заяв військовослужбовців про проведення судових економічних експертиз із метою
документального підтвердження та визначення сум ненарахованої або нарахованої не в повному обсязі військовими частинами індексації грошового забезпечення.
Ключові слова: базовий місяць, грошове забезпечення, грошовий дохід, індексація, індекс споживчих
цін, соціальна гарантія, фінансування.
Помирчая Е.Н. Особенности определения размера индексации денежного довольствия военнослужащих при проведении судебных экономических экспертиз. В статье изучается вопрос правильности и
своевременности начисления и выплаты индексации денежного довольствия военнослужащим. В последнее время наблюдается ситуация с неначислениями и невыплатой индексации денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной
службы Украины за период 2016–2018 гг., что противоречит нормам действующего законодательства. В связи с этим выросло количество постановлений судей и заявлений военнослужащих о проведении судебных
экономических экспертиз с целью документального подтверждения и определения сумм неначисленной или
начисленной не в полном объеме воинскими частями индексации денежного довольствия.
Ключевые слова: базовый месяц, денежное довольствие, денежный доход, индексация, индекс потребительских цен, социальная гарантия, финансирование.
Pomircha Olena. Peculiarities of determining the amount of indexation of monetary support of servicemen during forensic economic examinations. The article considers the concept of indexation of cash collateral,
its justification and the obligation to accrue and pay. Indexation is a component of the financial security of servicemen and one of the main state guarantees. That is why it is subject to mandatory accrual and payment. According
to the current legislation, the indexation of monetary income of the population is carried out when the value of the
consumer price index exceeds the indexation threshold, which is set at 103 percent. The calculation of the consumer price index for the indexation of monetary income of the population is a cumulative result. To further index
the monetary income of the population, the calculation of the consumer price index begins in the month in which
the consumer price index exceeded the indexation threshold. The increase in monetary income of the population
in connection with the indexation is carried out from the first day of the month following the month in which the
consumer price index is published. Equally important is the correctness of the indexation, which in turn depends on
the correctness of the base month. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 9, 2015 № 1013
amended the Procedure for indexation of monetary income of the population. Therefore, the calculation of the consumer price index for indexation since January 2016 was carried out not individually for each employee, depending on the date of his employment (position), but from the date of the last revision of the tariff rate (salary) for the
position held by the employee. Based on the norms prescribed in the Procedure for indexation of monetary incomes
of the population, the month in which the tariff rates (salaries) were increased became the base for the indexation.
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Recently, there has been a situation with non-accruals and non-payment of indexation of cash benefits to servicemen
of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Border Guard Service of Ukraine for the
period 2016–2018, which contradicts current legislation. As a result, the number of decisions of judges and applications of servicemen to conduct forensic economic examinations in order to document and determine the amounts
of non-accrued or not fully accrued by military units indexation of monetary support has increased. Recently,
there has been a situation with non-accruals and non-payment of indexation of cash benefits to servicemen of the
Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Border Guard Service of Ukraine for the period
2016–2018, which contradicts current legislation. In this regard, the number of decisions of judges and applications
of servicemen to conduct forensic economic examinations in order to document and determine the amounts of unaccrued or incompletely accrued by military units indexation of monetary support has increased.
Key words: base month, money supply, money income, indexation, consumer price index, social guarantee,
financing.
Постановка проблеми. Індексація – це механізм
підвищення грошових доходів населення, що дає
можливість частково або повністю відшкодовувати
подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація є складовою частиною грошового забезпечення
військовослужбовців та однією з основних державних гарантій, саме тому вона підлягає обов’язковому
нарахуванню і виплаті. Нарахування та виплата індексації грошового забезпечення здійснюється за місцем
проходження військової служби.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі та в межах повноважень у спосіб, що передбачений як Конституцією, так і законами України.
Сьогодні виникла проблема, пов’язана з несвоєчасним нарахуванням або відсутністю нарахування та
виплати індексації грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу у лавах
Збройних сил України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України тощо, у зв’язку
з чим зросла кількість позовних заяв від військовослужбовців до адміністративних судів України. У своїх позовних заявах військові вимагають визнати протиправними
дії військових частин щодо ненарахування та невиплати
військовослужбовцям індексації грошового забезпечення
протягом тривалого часу, особливо це стосується періоду
із січня 2016 р. по лютий 2018 р.
Вивчивши судові рішення, можна дійти висновку,
що командування військових частин дійсно відмовляє
військовослужбовцям у нарахуванні та виплаті індексації грошового забезпечення, посилаючись на те, що вона
не є обов`язковим складником грошового забезпечення.
Також однією з причин, на яку спираються у своїх
поясненнях військові частини, є обмежене фінансування у 2016–2018 рр. Саме тому індексація грошового
забезпечення усіх військовослужбовців була припинена.
Такі дії, а точніше бездіяльність військових частин, слід
оскаржувати, оскільки обмежене фінансування жодним
чином не впливає на право військовослужбовців отримати індексацію грошового забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під
час дослідження питання індексації грошового забезпечення було проаналізовано праці К.А. Пилипенко,
В.І. Притули, С.В. Кочерги. Теоретичні аспекти проведення індексації грошового доходу та несвоєчасного
нарахування та виплати грошового доходу досліджували такі науковці, як Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук,
Н.М. Хом’як, О.І. Коблянська.

Також було проаналізовано судові рішення у справах військовослужбовців, які звернулися з адміністративними позовами з визнанням протиправних дій із
боку військових частин за останні два роки.
Проблеми нарахування та виплати індексації
грошового забезпечення військовослужбовців недостатньо висвітлено в працях вітчизняних науковців і
потребують більш поглибленого підходу.
Формулювання завдання дослідження. Метою
статті є розкриття проблем, пов’язаних із правильністю
нарахування та виплатою індексації грошового забезпечення військовослужбовців, правильністю визначення
базового місяця, та акцентування уваги на особливостях
під час визначення розміру індексації грошового забезпечення, ураховуючи норми чинного законодавства,
якими останніми роками нехтують військові частини
Збройних сил України, Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до статей 1, 12 Закону України [2], «соціальний
захист військовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і
соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних
і духовних потреб військовослужбовців відповідно до
особливого виду їхньої службової діяльності, статусу в
суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі...»; «військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в
Конституції України та законах України, з урахуванням
особливостей, установлених цим та іншими законами.
У зв'язку з особливим характером військової служби,
яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та
компенсації».
Також, відповідно до частин 1 та 2 статті 9 Закону
України [2], держава гарантує військовослужбовцям
достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової
служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням;
щомісячні додаткові види грошового забезпечення
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати,
винагороди, які мають постійний характер, премія);
одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Частиною 3 статті 9 Закону України [2] грошове
забезпечення визначається залежно від посади, вій-
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ськового звання, тривалості, інтенсивності та умов
військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і
вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.
Відповідно до статті 18 розділу 3 Закону України
[3], зазначено, що з метою надання соціальної підтримки населенню України у цілому та окремим категоріям громадян установлюються державні гарантії
щодо індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їхніх грошових доходів в умовах зростання цін.
Абзацом 2 статті 19 розділу 3 Закону України
[3] передбачено: «…Державні соціальні гарантії є
обов’язковими для всіх державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності...».
Отже, це означає, що суб’єкти владних повноважень зобов’язані діяти лише на виконання закону
за умов і обставин, визначених ним, учиняти дії, не
виходячи за межі прав та обов’язків, дотримуватися
встановленої законом процедури, вибирати лише
встановлені законодавством України способи правомірної поведінки під час реалізації своїх владних
повноважень.
Відповідно до статті 2 Закону України [1], «індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані
ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру: пенсії; стипендії; оплата праці (грошове забезпечення); суми виплат, що здійснюються
відповідно до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, крім щомісячних
страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим)
та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування…».
Відповідно до статті 4 Закону України [1], індексація грошових доходів населення проводиться в
разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі
103%. Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця набрання
чинності цього Закону. Для проведення подальшої
індексації грошових доходів населення обчислення
індексу споживчих цін починається за місяцем, у
якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. Підвищення грошових доходів населення у
зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа
місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано
індекс споживчих цін.
В абзацах 1 та 2 статті 5 Закону України [1] зазначено, що підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за
рахунок власних коштів. Підприємства, установи та
організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету України, підвищують розміри оплати
праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного
бюджету України.
Правила обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації та сум індексації грошових
доходів населення поширюються на підприємства,
установи та організації незалежно від форми власності

і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників, передбачені
Порядком проведення індексації грошових доходів
населення № 1078, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 17.07.2003 (далі – Порядок № 1078) [5].
Відповідно до пункту 11 Порядку № 1078 [5], підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає
за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Індексація грошових доходів населення
проводиться у разі, коли величина індексу споживчих
цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103%. Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10-го числа місяця, що
настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. Обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації грошових доходів населення
провадиться наростаючим підсумком починаючи з
березня 2003 р. – місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV «Про внесення змін
до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Для проведення подальшої індексації
грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс
споживчих цін перевищив поріг індексації цього
пункту.
Відповідно до пункту 2 Порядку № 1078 [5],
«індексації підлягають грошові доходи громадян,
одержані в гривнях на території України, які не мають
разового характеру: пенсії; стипендії; оплата праці
найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за
виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки,
премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні
виплати, що мають постійний характер; грошове
забезпечення військовослужбовців, поліцейських,
осіб рядового і начальницького складу, посадових
осіб митної служби…».
Виходячи з указаної вище інформації, індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в
гривнях на території України, які не мають разового
характеру, у тому числі грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу та деяких інших осіб, установлених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 р. № 1294 [6].
Порядок та алгоритм проведення індексації прописано в Порядку № 1078. У попередній редакції
даного Порядку № 1078, яка діяла до грудня 2015 р.,
пунктом 5 передбачалося, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат,
що здійснюються відповідно до законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів
місяць, у якому відбулося підвищення, уважається
базовим під час обчислення індексу споживчих цін
для індексації грошових доходів населення. У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100%. Індексація грошових доходів,
отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. Із наступного місяця здійснюється обчис-
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лення наростаючим підсумком індексу споживчих цін
для проведення подальшої індексації.
В абзаці 7 пункту 5 Порядку № 1078 [5] зазначено, що місяць, у якому відбувається підвищення
грошових доходів працівників у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт,
суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу
за сумісництвом на одному підприємстві, в установі,
організації, а також за рахунок збільшення розміру
премії, не вважається базовим під час обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації
(у разі коли не відбувається підвищення тарифної
ставки (окладу)).
Пунктами 101 та 102 Порядку № 1078 [5] передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих
працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу. Для працівників, яких переведено на
іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі або
організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками
роботи сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації,
яка повинна нараховуватися за відповідний місяць.
У разі коли сума збільшення заробітної плати більша,
ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за
відповідний місяць, такий місяць уважається базовим
під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.
Відповідно до вимог абзацу 1 пункту 4 Порядку
№ 1078 [5], індексації підлягають грошові доходи
населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних
груп населення.
Своєю чергою, розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб установлено відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про Державний бюджет
України».
Також, відповідно до вимог пункту 4 Порядку
№ 1078 [5], сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового
доходу, що підлягає індексації, на величину приросту
індексу споживчих цін, поділений на 100%.
Індекс споживчих цін обчислюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, і не пізніше 10-го числа
місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях (зокрема, у газеті «Урядовий кур’єр»). Ці показники, повідомлені засобами
масової інформації з посиланням на Держкомстат
України, є офіційними та можуть використовуватися
для проведення перерахунків грошових сум.
Постановою Кабінету Міністрів України від
9 грудня 2015 р. № 1013 [9] було внесено зміни до
Порядку № 1078, відповідно до яких у разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, у
якому відбувається підвищення, приймається за 1 або

100%. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не нараховується, якщо розмір підвищення
грошового доходу перевищує суму індексації, що
склалася у місяці підвищення доходу.
Згідно з пунктом 5 Порядку № 1078 (у новій
редакції), у разі підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, виплат, що здійснюються відповідно
до законодавства про загальнообов`язкове державне
соціальне страхування, значення індексу споживчих
цін у місяці, у якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100%. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації
здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Сума
індексації у місяці підвищення грошових доходів,
зазначених в абзаці першому цього пункту, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення доходу. Якщо розмір підвищення грошового
доходу не перевищує суму індексації, що склалася у
місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому
місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою
індексації і розміром підвищення доходу.
У пункті 102 Порядку № 1078 [5] (у новій редакції) зазначено, що для працівників, яких переведено
на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на
інше підприємство, в установу або організацію або в
іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а
також для працівників, які використали відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та відпустку без збереження заробітної плати,
передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
Також у Листі Міністерства соціальної політики від 28.04.2016 № 201/10/137-16 [10] надається
роз’яснення змін до Порядку № 1078, затверджених Постановою від 9 грудня 2015 р. №1013, а саме:
«…Відповідно до пункту 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами, зокрема, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від
09.12.2015 № 1013) (далі – Порядок), передбачено,
що значення індексу споживчих цін приймається за
1 або 100% у місяці, у якому відбувається підвищення
тарифних ставок (окладів). Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифних ставок (окладів). Сума індексації у місяці
підвищення тарифних ставок (окладів) не нарахо-
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вується, якщо розмір підвищення заробітної плати
перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення заробітної плати».
Відповідно до абзацу 2 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 [9], для
проведення подальшої індексації заробітної плати
обчислення індексу споживчих цін починається із
січня 2016 р. відповідно до Порядку № 1078.
Виходячи з указаного вище, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації починаючи
із січня 2016 р. здійснювалося не індивідуально для
кожного працівника залежно від дати прийняття його
на роботу (посаду), а від дати останнього перегляду
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає
працівник.
Під час проведення судових економічних експертиз важливо правильно визначити базовий місяць для
нарахування індексації грошового забезпечення.
Виходячи з норм, прописаних у Порядку № 1078,
місяць, в якому відбулося підвищення тарифних ставок
(окладів), є базовим під час проведення індексації.
У період із січня 2008 по лютий 2018 р. включно
посадові оклади осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу встановлено
у розмірах, визначених додатками до Постанови
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р.
№ 1294 [6].
Отже, із січня 2016 р. місяцем для обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації є
лютий 2008 р., тобто місяць, наступний за місяцем
набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів
України від 7 листопада 2007 р. № 1294 [6], тобто
із січня 2008 р. Виходячи із зазначеного, базовим
місяцем для обчислення індексації грошового забезпечення для військовослужбовців із січня 2016 р. по
лютий (включно) 2018 р. є січень 2008 р.
Наступне підвищення посадових окладів військовослужбовців відбулося відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р.
№ 704 [11]. Тобто наступним базовим місяцем для
нарахування в подальшому індексації грошового
забезпечення став березень 2018 р.
Спостерігається ситуація, за якої військові частини припинили нарахування та виплату індексації за
період із січня 2016 по лютий 2018 р., пояснюючи це
тим, що на цей період військові частини почали збільшувати розмір премії, яка не є постійним складником
грошового забезпечення.
Посилаючись на абзац 5 пункту 5 Порядку № 1078,
варто зауважити, що у разі зростання заробітної плати
за рахунок інших її складників без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати.
Дана ситуація свідчить про прорахунки в роботі
відповідних органів Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України й інших органів, які протягом
2016–2018 рр. систематично збільшували фінансування військових частин на виплату військовослужбовцям необов`язкових одноразових складників грошового забезпечення (тобто премії) та не виділяли
кошти для нарахування та виплату державної гарантії щодо оплати праці (індексації грошового забезпечення).

Також починаючи з березня 2018 р., дослідивши
особові картки грошового забезпечення військовослужбовців, спостерігається ситуація, за якої величина,
на яку зросло грошове забезпечення військовослужбовців за рахунок зростання посадового окладу є меншою,
ніж розмір індексації, який склався у березні 2018 р.
Відповідно до абзацу 4 пункту 5 Порядку
№ 1078 [5], «якщо розмір підвищення грошового
доходу не перевищує суму індексації, що склалася
у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому
місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою
індексації і розміром підвищення доходу».
Відповідно до абзацу 5 пункту 5 Порядку
№ 1078 [5], «у разі зростання заробітної плати за
рахунок інших її складників без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли
відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у
місяці підвищення враховуються всі складники заробітної плати, які не мають разового характеру».
Відповідно до Додатку 4 Порядку № 1078 [5],
«…у зв’язку з підвищенням посадового окладу під
час порівняння суми підвищення заробітної плати та
суми індексації повинні враховуватися всі складники
заробітної плати, які не мають разового характеру
виплати…».
Також у роз’ясненні, яке надається у Листі
Міністерства соціальної політики від 28.04.2016
№ 201/10/137-16 [10], зазначено, що якщо працівнику
заробітну плату підвищено на суму меншу, ніж сума
індексації, то працівник має отримувати суму індексації, визначену як різниця між сумою підвищення
заробітної плати та сумою індексації, яка склалася
у місяці підвищення посадового окладу. Визначена
таким чином сума індексації виплачується до наступного підвищення посадового окладу, у місяці підвищення якого ця сума буде зменшена на суму підвищення заробітної плати.
Ураховуючи зазначене вище, якщо збільшення
розміру грошового забезпечення військовослужбовцю, відповідно до особових карток грошового
забезпечення за 2018 р., у березні 2018 р. порівняно
з лютим 2018 р. зросло на суму, що не перевищило
суму індексації, нарахованої у березні 2018 р., то,
відповідно, сума індексації з березня визначається з
урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром
підвищення доходу. Визначена таким чином сума
індексації виплачується до наступного підвищення
посадового окладу військовослужбовця.
Висновки. За результатами проведеного дослідження відповідно до законодавчо-нормативної бази
було акцентовано увагу на тому, що індексація є складовою частиною грошового забезпечення військовослужбовців та однією з основних державних гарантій.
Саме тому вона підлягає обов’язковому нарахуванню
і виплаті. Важливим під час нарахування індексації
є правильність визначення базового місяця та особливостей розрахунку розміру індексації під час
підвищення тарифних ставок (окладів), якщо військовослужбовцю грошове забезпечення підвищено
(за рахунок збільшення посадового окладу) на суму
меншу, ніж сума індексації.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Царук Н.Г. Особливості інвентаризації активів та зобов’язань територіальних громад. Фінансовомайнові ресурси територіальних громад визначають можливості їх власного розвитку, а тому підлягають
ретельному обліку і контролю з метою раціонального використання в суспільних інтересах. Метою статті
є вивчення та розкриття особливостей інвентаризації активів та зобов’язань територіальних громад, що
сприятиме вирішенню проблем, з якими стикаються бухгалтери новостворених об’єднаних територіальних
громад у своїй професійній діяльності. Вивчення проблемних аспектів інвентаризації активів і зобов’язань
територіальних громад здійснюється з позиції системного аналізу та з урахуванням економіко-правових особливостей таких адміністративно-територіальних утворень, а також загальноприйнятої практики бухгалтерського обліку складників комунальної власності. На основі положень чинного нормативно-методичного
забезпечення визначено етапи проведення інвентаризації ресурсного потенціалу територіальних громад.
Виявлено, що ресурсно-майновий потенціал територіальної громади є досить масштабним за своїм складом,
а переважна більшість його складників – це активи суспільного інтересу. Це зумовлює участь в інвентаризації широкого кола осіб, що представляють інтереси місцевого населення. Розкрите у статті методичне забезпечення інвентаризації ресурсного потенціалу територіальних громад допоможе членам інвентаризаційної
комісії в повному обсязі реалізувати контрольні процедури та врахувати нюанси, що виникають під час
інвентаризації активів і зобов’язань.
Ключові слова: ресурсно-майновий потенціал, територіальна громада, інвентаризація, етапи інвентаризації, контрольні процедури, методичне забезпечення бухгалтерського обліку.
Царук Н.Г. Особенности инвентаризации активов и обязательств территориальных общин.
Финансово-имущественные ресурсы территориальных общин определяют возможности их собственного развития, поэтому подлежат тщательному учету и контролю с целью рационального использования в
общественных интересах. Целью статьи является изучение и раскрытие особенностей инвентаризации
активов и обязательств территориальных общин, что приведет к решению проблем, с которыми сталкиваются бухгалтеры объединенных территориальных общин в своей профессиональной деятельности.
Изучение проблемных аспектов инвентаризации активов и обязательств территориальных общин осуществляется с позиции системного анализа и с учетом экономических и правовых особенностей таких административно-территориальных образований, а также общепринятой практики бухгалтерского
учета коммунальной собственности. На основе положений действующего нормативно-методического
обеспечения определены этапы инвентаризации ресурсного потенциала территориальных общин. Выявлено, что ресурсно-имущественный потенциал территориальной общины достаточно масштабен по
своему составу, а подавляющее большинство его составляющих – это активы общественного интереса.
Это обуславливает участие в инвентаризации широкого круга лиц, представляющих интересы местного населения. Раскрытое в статье методическое обеспечение инвентаризации ресурсного потенциала
территориальных общин поможет членам инвентаризационной комиссии в полном объеме реализовать
контрольные процедуры и учесть нюансы, которые возникают при инвентаризации активов и обязательств.
Ключевые слова: ресурсно-имущественный потенциал, территориальная община, инвентаризация, этапы инвентаризации, контрольные процедуры, методическое обеспечение бухгалтерского учета.
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Tsaruk Nataliya. Features of the inventory of assets and liabilities of territorial communities. The financial
and property resources of territorial communities determine the possibilities of their own development, therefore, they
are subject to careful accounting and control for the purpose of rational use in the public interest. The purpose of the
article is to study and disclose the features of the inventory of assets and liabilities of territorial communities, which will
lead to solving the problems that accountants of united territorial communities face in their professional activities. The
study of the problematic aspects of the inventory of assets and liabilities of territorial communities is carried out from
the standpoint of a systematic analysis and taking into account the economic and legal characteristics of such administrative-territorial entities, as well as the generally accepted practice of accounting for communal property. The place of
assets and liabilities of a territorial community in the structure of its resource potential was substantiated. Based on the
provisions of the current regulatory and methodical support, the stages of the inventory of the resource potential of territorial communities were determined. It was revealed that the resource and property potential of a territorial community
is large enough in its composition, and the overwhelming majority of its components are assets of public interest. This
leads to the participation in the inventory of a wide range of persons representing the interests of the local population:
village / city council management and employees; deputies; economists and specialists in land relations of leading enterprises operating in the community, including state and municipal; state registrars; other stakeholders (local activists,
community members who have expressed a desire to participate directly in the implementation of inventory tasks). The
features and stages of the inventory of the resource potential of territorial communities disclosed in the article are of
practical importance and will help the members of the inventory commission to fully implement control procedures,
take into account the nuances that arise during the inventory of assets and liabilities in order to form appropriate information support for the effective management of community resources based on accounting and reporting data.
Key words: resource and property potential, territorial community, inventory, inventory stages, control procedures, methodical support of accounting.
Постановка проблеми. Із 2014 р. в Україні триває процес децентралізації – реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади,
основною метою якого є створення належних умов для
формування ефективної і відповідальної влади на місцях, яка реалізує засади комфортного і, що важливо,
безпечного середовища для проживання усіх верств
населення. В основі такої реформи – не просто передача владних повноважень з одного рівня на інший, а
створення принципово нового суб'єкта місцевого самоврядування – спроможної територіальної громади, яка
матиме всі можливості стійкого всебічного розвитку на
умовах фінансово-матеріальної самодостатності.
За даними офіційної державної статистики, станом
на 2021 р. в Україні нараховується 1 469 громад, які
були утворені шляхом об’єднання сіл, селищ і міст [1].
Однак реформа децентралізації не закінчилася формуванням громад, вона триває й досі та пов’язана з перерозподілом повноважень та ресурсів, а також вирішенням інших фінансово-економічних проблем.
Фінансово-майнові ресурси територіальних громад
визначають можливості їх власного розвитку, а тому
підлягають ретельному обліку і контролю з метою
раціонального використання в суспільних інтересах.
Оскільки територіальні громади є відносно новим
явищем для нашої країни, практика бухгалтерського
обліку активів і зобов’язань, а також інших складників їхнього потенціалу є маловивченою і тому часто
проблематичною для бухгалтера. Це зумовлює необхідність розроблення як теоретичних, так і методичних засад бухгалтерського обліку активів і зобов’язань
територіальних громад, зокрема методики інвентаризації, яка є важливим етапом облікового процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від
самого початку реформи децентралізації нормативноправові та соціально-економічні аспекти формування
територіальних громад привернули увагу багатьох
дослідників. За останні роки кількість досліджень за
даним напрямом суттєво зросла.

Менш дослідженими залишаються питання ресурсного потенціалу територіальних громад, особливо
проблеми бухгалтерського обліку його складників. Як
зазначає О.Ю. Андрєєва, ресурси територіальної громади є комплексним поняттям, до складу яких включають комунальні підприємства (виробничі ресурси),
землю та нерухомість комунальної власності (матеріальні ресурси), доходи місцевих бюджетів (фінансові
ресурси), нормативно-законодавчі, інформаційні та
структурно-організаційні ресурси, що дає змогу здійснювати системний комплексний підхід до управління
ними з метою досягнення завдань соціально-економічного розвитку територіальної громади. Ефективне
управління і розпорядження цими ресурсами дасть
змогу забезпечити функціонування інфраструктури
місцевого самоврядування, сприятиме комплексному
розвитку територіального господарського комплексу
[2, с. 63–64]. Однак в основі ефективного управління,
як відомо, лежить інформаційне забезпечення, яке формує система бухгалтерського обліку. У зв’язку із цим,
на нашу думку, ефективність управління ресурсами
територіальної громади напряму залежатиме від правильної побудови системи їх обліку.
Проведений нами аналіз останніх досліджень і публікацій на основі даних порталу НБУВ «Наукова періодика» свідчить, що питання бухгалтерського обліку в
територіальних громадах і досі залишається поза увагою українських дослідників. Облікова проблематика
розкрита лише в трьох публікаціях, авторами яких є
О.С. Височан, О.О. Височан, Й.М. Дорош, Ш.І. Ібатуллін,
Є.А. Тарнопольський, А.В. Тарнопольський, О.М. Кравченко, С.І. Лебедевич, Н.М. Клим, М.В. Плекан [3–5].
О.С. Височан та О.О. Височан провели дослідження щодо вдосконалення організації бюджетного
облікового процесу, що розкривається в Положенні про
облікову політику об’єднаних територіальних громад
(далі – ОТГ), та розподілу функціональних обов’язків
працівників відділу бухгалтерського обліку ОТГ.
Дослідниками встановлено, що організація якісного
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облікового процесу в ОТГ має виняткове значення для
розроблення результативних показників бюджетних
програм, оцінки їхньої ефективності та забезпечення
надійності функціонування бюджетно-фінансового
механізму діяльності такого роду установ [3].
Колективом дослідників на чолі з Й.М. Дорош розглянуто можливість та обґрунтовано доцільність використання ідеології інфраструктури геопросторових
даних (далі – НІГД) для створення системи обліку та
управління земельно-майновими комплексами підприємств та територіальних громад, у тому числі ОТГ [4].
У статті С.І. Лебедевич та ін. проведено дослідження
інформаційного забезпечення оптимізації управління
вітчизняними об’єднаними територіальними громадами на поліфункціональних засадах та відображено
концепцію забезпечення оптимізації управління ОТГ
України [5].
Відзначимо, що згадані публікації хоча і містять
актуальні пропозиції з розвитку облікового забезпечення функціонування територіальних громад в Україні, проте не торкаються питання інвентаризації активів
і зобов’язань, яке є вкрай важливим під час організації
бухгалтерського обліку.
Формулювання завдання дослідження. У зв’язку
з відсутністю наукового забезпечення інвентаризації
активів і зобов’язань територіальних громад, а також
практичною затребуваністю методики щодо здійснення цього облікового процесу, метою дослідження
є вивчення та розкриття особливостей інвентаризації активів та зобов’язань територіальних громад, що
сприятиме вирішенню проблем, з якими стикаються
бухгалтери ОТГ у своїй професійній діяльності.
Методологія дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети автор використав методи аналізу
і синтезу, порівняння та аналогії, табличний метод.
Метод аналогії та абстракції дав змогу виявити характерні для територіальних громад інвентаризаційні
процедури та розкрити їх зміст і методику реалізації.

Вивчення проблемних аспектів інвентаризації активів і зобов’язань територіальних громад здійснюється
з позиції системного аналізу та з урахуванням економіко-правових особливостей таких адміністративнотериторіальних утворень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Потенційні можливості розвитку територіальної громади
залежать від її ресурсного забезпечення, яке є чи не
найважливішим чинником, що зумовлює самостійність
місцевих органів самоврядування, сприяє активізації
бізнесової діяльності, визначає інвестиційну привабливість громади, дає змогу розвивати інфраструктурні
проєкти, вирішувати проблеми благоустрою та підвищення якості життя місцевого населення. Виходячи з
того, що ресурси визначають потенційні можливості
розвитку, можна виокремити таке поняття, як «ресурсний потенціал територіальної громади» – сукупність
різноманітних за складом і змістом ресурсів та потенційних можливостей регіону (території), що визначають його соціально-економічний розвиток, суспільний
добробут, сприятливі і екологобезпечні умови життя та
господарювання.
Місце активів і зобов’язань територіальної громади
у структурі її ресурсного потенціалу представлено на
рис. 1.
Під час реорганізації суб’єкта господарювання організація бухгалтерського обліку його діяльності розпочинається з інвентаризації. У разі формування територіальної громади інвентаризація здійснюється з метою
встановлення або оновлення інформації про поточний
стан усіх наявних об'єктів, які представляють для громади інтерес із комерційного, суспільного та іншого
погляду, виявлення тих об'єктів, які не враховувалися
і не обліковувалися як такі, що можуть реально чи
потенційно приносити користь громаді, встановлення
реального та перспективного потенціалу розвитку громади у підприємницькому, культурному, туристичному,
рекреаційному та інших аспектах [6, с. 7].
Культурно-історичний
потенціал

Економічний потенціал

Ресурсний потенціал
територіальної громади

Земельний
потенціал

Природно-енергетичний
потенціал

Людський
потенціал

Соціально-інфраструктурний
потенціал
Фінансово-майновий
потенціал
Фінансові ресурси
(у т.ч. зобов’язання)

Майнові ресурси
(активи)

Рис. 1. Активи і зобов’язання територіальної громади
як складова частина її ресурсного потенціалу

Джерело: побудовано автором
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Чинне нормативно-методичне забезпечення та етапи
проведення інвентаризації ресурсного потенціалу територіальних громад представлено в табл. 1 та на рис. 2.
Варто відзначити, що чинне нормативно-методичне
забезпечення інвентаризації (табл. 1) не стосується
лише суто територіальних громад, а тому не розкриває
всіх нюансів, що можуть виникнути під час інвентаризації активів і зобов’язань таких адміністративнотериторіальних утворень. У зв’язку із цим у цьому
дослідженні зосередимо увагу на особливостях інвентаризації, які є важливими для бухгалтерів територіальних громад.
Передусім на відміну від вимог до інвентаризаційної комісії на звичайному підприємстві до складу
інвентаризаційної комісії в територіальній громаді
може входити досить широке коло осіб, що представляють суспільні інтереси (зокрема, інтереси місцевого
населення). До таких можна віднести: керівництво і
працівників сільської/міської ради (сільський/міський голова, бухгалтер, землевпорядник, економіст,
спеціаліст із погосподарського обліку); депутатів;
економістів та фахівців із питань земельних відносин
передових підприємств, що функціонують на території
громади, у тому числі державних і комунальних; державних реєстраторів; інших зацікавлених осіб (місцеві
активісти, члени громади, які виявили бажання брати
безпосередню участь у виконанні завдань з інвентаризації). Інвентаризаційна комісія безпосередньо організовує проведення інвентаризації, а також здійснює відповідні контрольні процедури (перерахунок, зустрічна
перевірка та ін.). До обов’язків членів інвентаризаційної комісії також належить аналіз причин виявлених нестач та втрат від псування активів та ухвалення
рішень щодо заліків пересортиці цінностей у всіх місцях їх зберігання.
До початку перевірки фактичної наявності активів перевіряється справність вимірювальних приладів
(ваг), завершується обробка всіх документів та проводиться визначення задокументованих залишків. Для

зручності перевірки активи групуються та розміщуються за назвами або типами.
Реалізація контрольних процедур (перевірка) проводиться в присутності матеріально відповідальних
осіб. Якщо після інвентаризації матеріально відповідальні особи виявлять помилки в інвентаризаційних
описах, вони повинні негайно (до відкриття складу)
повідомити про це інвентаризаційну комісію, яка після
перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить виправлення помилок.
На активи, що знаходяться в дорозі, та на ті активи,
що перебувають на складах інших суб'єктів (на відповідальному зберіганні, у переробці тощо), складаються
окремі інвентаризаційні описи.
Усі інвентаризаційні документи (описи, акти, звіряльні відомості) оформлюються згідно з вимогами
Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 [10].
Якщо раніше інвентаризаційні документи заповнялися
вручну, то сьогодні в умовах всеохоплюючої діджиталізації матеріали інвентаризації можуть бути сформовані за допомогою електронних засобів обробки інформації не менше ніж у двох примірниках.
Особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів та незавершених капітальних
інвестицій. По основних засобах до інвентаризаційного
опису вносяться такі характеристики об’єкта, як: найменування, інвентарний номер, виготовлювач, заводський
номер (у разі його наявності), рік випуску, первісна
(переоцінена) вартість, сума зносу (амортизації), строк
корисного використання, а також інші відомості, що є
суттєвими для облікової ідентифікації активу.
Якщо внаслідок відновлення, реконструкції, розширення чи переобладнання змінилося основне призначення об’єкта основних засобів, то такий об’єкт
вноситься до інвентаризаційного опису під новим
найменуванням, яке йому присвоєно після відповідних
змін функціональності.

Нормативно-методичне забезпечення проведення інвентаризації
№

Порядок, положення, інструкція, методика

Порядок проведення інвентаризації земель,
1 затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.06.2019 № 476
Положення про інвентаризацію активів та
2 зобов'язань, затверджене Наказом Міністерства
фінансів України від 02.09.2014 № 879
Методика проведення інвентаризації об'єктів
3 державної власності, затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121

Таблиця 1

Зміст
Визначає вимоги до проведення інвентаризації земель, у тому
числі державної інвентаризації земель та земельних ділянок,
під час здійснення землеустрою та складання за її результатами
технічної документації із землеустрою щодо проведення
інвентаризації земель, у тому числі державної інвентаризації
земель та земельних ділянок
Визначає порядок проведення інвентаризації активів і
зобов’язань та оформлення її результатів

Визначає механізм проведення інвентаризації державного
майна та впорядкування обліку юридичних осіб із метою
формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності
Установлює порядок створення, прийняття і відображення
у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних
Положення про документальне забезпечення
документів, облікових регістрів (зокрема, тих, що стосуються
записів у бухгалтерському обліку, затверджене інвентаризації), бухгалтерської та іншої звітності, що
4
Наказом Міністерства фінансів України від
ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх
24.05.1995 № 88
об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків)
незалежно від форм власності, установ та організацій, основна
діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету

Джерело: сформовано автором на основі [7–10]
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1. Збір фактичної інформації за видами ресурсів. Поряд із фіксацією наявності в документах
доцільно проводити фотофіксацію окремих об’єктів, результати якої можуть бути використані
під час підготовки інвестиційного паспорту територіальної громади

2. Занесення інформації про ресурси до інвентарних реєстрів

3. Ідентифікація прав власності та прав користування ресурсами

4. Порівняння з наявними даними обліку (бухгалтерського, погосподарського,
статистичного та земельного) та оприбуткування у разі відповідності критеріям
визнання у складі активів територіальної громади

5. Синхронізація даних інвентарних реєстрів із відповідними базами даними в програмах
автоматизованого обліку, що функціонують у територіальній громаді

6. Підготовка на основі зібраної інформації інвестиційного паспорту територіальної громади

Рис. 2. Етапи інвентаризації ресурсного потенціалу територіальних громад

Джерело: побудовано автором

На практиці можуть траплятися випадки, коли в
бухгалтерському обліку не відображено факт капітального поліпшення об’єкта (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації
будівель і споруд (знесення окремих конструктивних
елементів). У цьому разі бухгалтер визначає суму
збільшення або зменшення балансової вартості об’єкта
та відображає дані про проведені зміни в інвентаризаційному описі.
Щодо транспортних засобів та іншого обладнання
інвентаризаційна комісія перевіряє заводські номери
кузова, двигуна, шасі тощо, адже, як свідчить практика, іноді у разі державної і комунальної власності
мають місце випадки шахрайства – умисної підміни
окремих агрегатів або механізмів.
Багаторічні насадження вносяться до інвентаризаційного опису за культурами, ботанічними сортами із
зазначенням року закладення, площі, кількості дерев
або кущів, за категоріями та їхньою балансовою вартістю. Іригаційні і меліоративні споруди записуються
за видом і родом споруд із зазначенням їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших
відомостей, що характеризують їх призначення і стан
[6, с. 20].
Під час проведення інвентаризації об’єктів природних ресурсів, таких як земельні ділянки, кар’єри, водоймища, перевіряється наявність у територіальної громади юридичних документів, що підтверджують право
власності (раніше – право постійного користування) на
такі об’єкти.
Досить часто під час інвентаризації ресурсного
потенціалу територіальної громади може мати місце

виявлення придатних для подальшого використання
об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких
повністю амортизована і дорівнює нулю. У такому разі
інвентаризаційна комісія передає відповідні матеріали керівництву громади, яке може прийняти рішення
щодо доцільності переоцінки вартості таких об’єктів
чи обґрунтування їх ліквідації.
Виявлені під час інвентаризації об’єкти нерухомого майна, щодо яких відсутні дані в системі бухгалтерського обліку, підлягають опису (зазначається
їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об’єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа
(загальна корисна площа), число поверхів, підвалів,
напівпідвалів, рік побудови).
По нематеріальних активах перевірці підлягають
документи, за якими були оприбутковані об’єкти інтелектуальної власності, або документ, за яким оформлені майнові права.
Точність та достовірність результатів інвентаризації вимагає «виявлення наявності», тобто доведення або заперечення фактичного існування нематеріальних активів. Ураховуючи, що нематеріальні
активи не мають фізичної субстанції, необхідно
дотримуватися головного принципу підбору інвентаризаційного персоналу – включення до складу
комісії фахівця, що володіє професійними знаннями
про об’єкти інвентаризації. Це допоможе визначити
масштаби несанкціонованого використання об’єктів
інтелектуальної власності, оцінити ймовірні фінансові ризики [11, с. 31].
Перевірка фактичної наявності та обсягу незавершених капітальних інвестицій здійснюється шляхом
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фактичного огляду таких активів (оцінка в натурі).
При цьому в інвентаризаційному описі зазначаються
найменування об’єкта, обсяг виконаних і оплачених
робіт за видами (етапами), конструктивними елементами, устаткуванням.
Окремі інвентаризаційні описи складаються на
об’єкти, що збудовані, фактично введені в дію повністю
або частково, але не оформлені документально. По
таких об’єктах мають бути вказані причини затримки
оформлення їх здачі в експлуатацію.
Під час інвентаризації перевіряється наявність у
складі незавершених капітальних інвестицій обладнання та устаткування, що передане для монтажу, який
фактично не розпочато, а також установлюється стан
законсервованих і тимчасово зупинених будівельних
об’єктів, розробок, нематеріальних активів, на які
складається окремий інвентаризаційний опис [6, с. 22].
Особливості інвентаризації запасів. Інвентаризація запасів проводиться за місцями їх зберігання,
окремо щодо кожної матеріально відповідальної
особи. В інвентаризаційні описи вносяться такі дані:
найменування, номенклатурний номер (за наявності),
вид, група, сорт, одиниця виміру, ціна, сума та кількість запасів, фактично встановлена на момент інвентаризації, а також та, що зафіксована в бухгалтерських
документах.
Якщо запаси зберігаються в упаковці, яка не містить слідів пошкодження, то їх кількість може визначатися на підставі складських документів про оприбуткування, але з обов’язковою перевіркою наявності
в натурі частини вказаних матеріальних цінностей.
Окремі інвентаризаційні описи складаються на:
а) запаси, що перебувають в дорозі; б) запаси, що
перебувають на складах інших суб'єктів (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці); в)
непридатні або зіпсовані запаси. При цьому має бути
перевірена обґрунтованість вартісних показників по
таких запасах на рахунках бухгалтерського обліку.
Це можна зробити на основі виявлення та перевірки
відповідних первинних документів: рахунки постачальників, копії платіжних вимог (рахунків-фактур),
що пред’явлені покупцям, охоронні розписки, які
переоформлені на дату проведення інвентаризації або
близьку до неї.
Особливості інвентаризації грошових коштів та
їх еквівалентів, дебіторської і кредиторської заборгованості. Інвентаризації підлягають: готівка, грошові
кошти, цінні папери, грошові документи (поштові
марки оплачені санаторно-курортні путівки, подарункові сертифікати тощо), бланки документів суворої
звітності. Контроль реалізується на основі порівняння
фактичних даних (перерахунок вручну) з даними
рахунків бухгалтерського обліку. Підставою для перевірки наявності коштів на розрахункових, поточних,
валютних, реєстраційних та інших рахунках є виписка
банку на дату інвентаризації та сальдові залишки на
рахунках бухгалтерського обліку.
Метою інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості є перевірка обґрунтованості сум,
що відображені на відповідних рахунках, а також
дотримання строку позовної давності. Контрольною
процедурою у цьому разі є метод зустрічної перевірки
розрахунків із покупцями та замовниками, розрахунків
за виданими авансами, розрахунків з іншими дебіто-

рами, розрахунків із постачальниками і підрядниками,
розрахунків з іншими кредиторами. Усім дебіторам
бухгалтер повинен надіслати виписки з аналітичних
рахунків про їхню заборгованість, які пред’являються
інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості. Таку ж процедуру бухгалтер реалізує і по відношенню до всіх кредиторів, зазначаючи
суму заборгованості суб’єкта перед ними. Дебітори і
кредитори повинні підтвердити суми заборгованості
або заявити свої заперечення з наданням відповідних
документальних доказів.
Інвентаризація грошових коштів та їх еквівалентів,
дебіторської і кредиторської заборгованості оформляється відповідними актами інвентаризації. До акта
інвентаризації розрахунків додається довідка про
дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких
строк позовної давності минув, де вказуються найменування і місцезнаходження таких дебіторів або кредиторів, суми, дати, причини і підстави виникнення такої
заборгованості.
Після завершення інвентаризації висновки щодо
виявлених розбіжностей між фактичною наявністю
активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку,
які наводяться у звіряльних відомостях, та пропозиції
щодо їх урегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після
закінчення інвентаризації і передається на розгляд та
затвердження керівництву громади [6, с. 26].
Висновки. Науково обґрунтовано, що ефективне
функціонування та сталий розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні підвищить інвестиційну
привабливість таких територій. Створення нових і адекватна модернізація наявних об’єктів підприємницької,
соціально-культурної та екологічної діяльності в умовах децентралізації влади стануть критеріями оцінки
виконання бюджетотворчої функції територіальних
громад і повноцінного масштабного розвитку їхніх
територій [12, с. 39]. Однак налагодження ефективного
управління територіальною громадою розпочинається
з інвентаризації її ресурсно-майнового потенціалу та
відображення його складників у системі бухгалтерського обліку та звітності.
Відсутність сталої практики такої інвентаризації
зумовлює виникнення деяких труднощів для бухгалтера під час її проведення. Виявлено, що ресурсномайновий потенціал територіальної громади є досить
масштабним за своїм складом, що вимагає від інвентаризаційної комісії специфічних знань і вмінь, обізнаності в контрольних процедурах і порядку їх документального оформлення.
Переважна більшість активів територіальних громад – це активи суспільного інтересу, об’єкти соціальної інфраструктури, а тому до їх перевірки залучається
широке коло осіб, що представляють інтереси місцевого населення.
Розкриті у статті особливості та етапи інвентаризації ресурсного потенціалу територіальних громад мають практичне значення і допоможуть членам
інвентаризаційної комісії в повному обсязі реалізувати
контрольні процедури, врахувати нюанси, що виникають під час інвентаризації активів і зобов’язань,
щоб сформувати належне інформаційне забезпечення
ефективного управління ресурсами громади на основі
даних бухгалтерського обліку і звітності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ярема Я.Р. Теоретичні аспекти формування облікової політики підприємства. У статті висвітлено поняття облікової політики, визначено головні передумови необхідності формування облікової політики
підприємства та проведено аналіз підходів до порядку її формування, визначено роль облікової політики
у процесі управління підприємством. У процесі дослідження визнано, що процес формування облікової
політики підприємств в Україні регулюється чималою кількістю нормативно-правових актів різного підпорядкування, які містять суперечності, а це погіршує якість фінансової інформації. Правильно сформована
облікова політика суттєво впливає на ефективність управління діяльністю підприємства та стратегію його
розвитку на тривалу перспективу. Кожне підприємство залежно від специфіки своєї діяльності має вибрати
такі підходи до формування власної облікової політики, що забезпечать найбільш повну реалізацію управлінських функцій.
Ключові слова: облікова політика, облікова інформація, бухгалтерський облік, стандарти обліку, фінансова звітність, управління підприємством, користувачі інформації.
Ярема Я.Р. Теоретические аспекты формирования учетной политики предприятия. В статье отражено понятие учетной политики, определены главные предпосылки необходимости формирования
учетной политики предприятия и проведен анализ подходов к порядку ее формирования, определена
роль учетной политики в процессе управления предприятием. В процессе исследования определено, что
процесс формирования учетной политики предприятий в Украине регулируется немалым количеством
нормативно-правовых актов разного подчинения, содержащих противоречия, что ухудшает качество финансовой информации. Правильно сложившаяся учетная политика оказывает существенное влияние на
эффективность управления деятельностью предприятия и стратегию его развития на длительную перспективу. Каждое предприятие в зависимости от специфики своей деятельности должно выбрать такие
подходы к формированию собственной учетной политики, которые обеспечат наиболее полную реализацию управленческих функций.
Ключевые слова: учетная политика, учетная информация, бухгалтерский учет, стандарты учета, финансовая отчетность, управление предприятием, пользователи информации.
Yarema Yaroslav. Theoretical aspects of formation of accounting policy of the enterprise. The article highlights the concept of accounting policy, identifies the main prerequisites for the formation of accounting policy of
the enterprise and analyzes the approaches to the order of its formation, defines the role of accounting policy in the
management of the enterprise. In the course of the research it was recognized that the process of formation of accounting policy of enterprises in Ukraine is regulated by a large number of regulations of different subordination,
which contain contradictions, and this impairs the quality of financial information. In practice, a situation is quite
common when the company has formal approaches to determining accounting policies, in which this process is not
given due attention, which leads to a decrease in its effectiveness in making management decisions. Mistakes in the
formation of accounting policies can have a negative impact on corporate taxation, as accounting policy is a powerful tool that can protect the position of the taxpayer and provide evidence to confirm the legitimacy of accounting
approaches and the correctness of accounting. In modern business conditions, the process of forming the accounting
policy of the enterprise requires a broader range of principles that would take into account not only the functions of
accounting and reporting, but other management functions related to planning and forecasting, analysis and control,
which would provide a strategic vision and ways to solve them. Properly formed accounting policy significantly
affects the effectiveness of management of the enterprise and the strategy of its development in the long run. Each
company, depending on the specifics of its activities, should choose approaches to the formation of its own accounting policy that will ensure the maximum effect of accounting, timely formation of reliable financial and manage-
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ment information, accessible and useful for management decisions and a wide range of users. On the basis of such
information, you can objectively assess the activities of the enterprise, develop specific proposals for improving and
strengthening the financial stability of the enterprise and increase its business activity.
Key words: accounting policy, accounting information, accounting, accounting standards, financial reporting,
enterprise management, information users.
Постановка проблеми. Облікова політика є важливим інструментом формування фінансової звітності
та обов’язковим елементом бухгалтерського обліку, у
зв’язку з чим посилюється її роль у процесі управління
підприємством, оскільки облікова та фінансова інформація є основою прийняття управлінських рішень.
В основі облікової політики лежить сукупність нормативно визначених принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Підприємство має право вибору з усіх можливих
варіантів облікової політики, власну комбінацію підходів до обліку та фінансової звітності в межах чинного
законодавства та можливість забезпечити ефективність
своєї діяльності на перспективу. Формування власної
облікової політики вимагає детального аналізу наявних
та вивчення нових підходів до організації облікового
процесу і складання фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування облікової політики підприємства присвячено
праці багатьох вітчизняних учених, зокрема: Б.П. Дмитрук, Л. Поливаної, І.П. Приходько, К.В. Шевчук,
О. Шмигель, В. Ясишиної та ін. Проте питання щодо
формування та реалізації облікової політики на підприємстві залишаються дискусійними і потребують
подальшого дослідження.
Формулювання завдання дослідження. Мета
статті – дослідити зміст та основні положення облікової політики підприємства, проаналізувати підходи до
порядку її формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна та раціональна організація бухгалтерського
обліку на підприємстві, як правило, починається з
розроблення його облікової політики, що передбачає
вибір комплексу методичних прийомів, які використовуються ним для ведення поточного обліку, уточнює
моменти визнання витрат і доходів, сприяє поданню
достовірної інформації під час складання фінансової
звітності.
Досвід країн із розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що важливим складником загального механізму управління господарською діяльністю
підприємств є чітко сформована облікова політика.
Облікова політика – це вибрана підприємством
з урахуванням установлених норм та особливостей
методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на
досягнення його цілей і завдань та використовується з
метою забезпечення надійності фінансової звітності та
якісної системи управління.
Нині порядок формування облікової політики підприємства в Україні регулюється чималою кількістю
нормативно-правових актів різного підпорядкування, а
також міжнародними стандартами.
Окремого стандарту, який би регулював лише
облікову політику підприємств, в українському законодавстві немає. Загальні особливості щодо облікової

політики врегульовано такими документами: Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», Національним положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах», Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1)
«Подання фінансової звітності», Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8) «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки».
Українське законодавство визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової
звітності [1]. Відповідно до Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8), облікові політики –
кoнкретні принципи, основи, дoмовленості, правила тa
практика, застосовані cуб’єктом господарювання під
час складання та подання фінансової звітності [2].
У науковій літературі зустрічаються різні підходи
дослідників до розкриття сутності поняття «облікова
політика». Відповідно до розглянутих визначень,
облікову політику у загальному визначенні становить
сукупність методів, способів, принципів, методик, процедур бухгалтерського обліку, спрямованих на узагальнення облікових та виконання стратегічних і тактичних цілей і завдань (табл. 1).
Оскільки облікова політика є елементом системи
організації бухгалтерського обліку на підприємстві, як
визначено у Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, то процес її формування
передбачає вибір комплексу методичних прийомів та
процедур організації, ведення бухгалтерського обліку
згідно із загальноприйнятими в державі.
До способів ведення бухгалтерського обліку
належать способи групування й оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів,
організації документообігу, інвентаризації, способи
застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи
регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації й
інші відповідні способи та прийоми.
Оскільки теоретичною основою облікової політики
є положення теорії бухгалтерського обліку з проблем
збирання даних, обробки та агрегування інформації в
регістрах бухгалтерського обліку, використання облікових процедур, то основними принципами її формування
є принципи, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік
та фінансова звітність, зокрема: безперервності діяльності, автономності, нарахування і відповідності доходів та витрат, єдиного грошового вимірника, повного
висвітлення, послідовності, превалювання сутності над
формою та ін. [1]. Однак у сучасних умовах господарювання процес формування облікової політики підприємства вимагає врахування більш ширшого спектру
принципів, які б ураховували не лише функції обліку
та формування звітності, а й інші функції управління,

175

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»
Таблиця 1

Підходи до визначення облікової політики
Автор
Б.П. Дмитрук
[3]

Визначення облікової політики
Облікова політика є інструментом, здатним поліпшити фінансовий стан підприємства та спростити
облікову роботу
Облікова політика – це сукупність конкретизованих принципів, методів та процедур здійснення
обліку в системі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, що сформована на
Л. Поливана
підставі законодавчої бази держави з питань ведення обліку та складання звітності та закріплена
[4]
відповідним внутрішньонормативним актом, а також забезпечує креативний, у межах закону, підхід
до мінімізації витрат та максимізації прибутку суб’єкта господарювання
І.П. Приходько Облікова політика в широкому розумінні – управління обліком, а у вузькому – сукупність методів
[5]
ведення обліку
Облікова політика є сукупністю правил, прийомів та процедур ведення обліку, яка забезпечує
дотримання єдиної методики відображення господарських операцій, складання та подання
К.В. Шевчук
звітності з урахуванням загальноприйнятих принципів та специфіки діяльності підприємства
[6]
з метою отримання повної, об’єктивної, достовірної і неупередженої інформації для прийняття
виважених та обґрунтованих управлінських рішень
Облікова політика – це вибрана та оптимізована під конкретні запити галузевої діяльності
О. Шмигель підприємства з урахуванням та дотриманням усіх установлених норм, особливостей, специфіки,
[7]
відповідна методологія бухгалтерського обліку, що спрямована на досягнення його стратегічних
цілей і тактичних завдань
Облікова політика підприємства повинна охоплювати не лише альтернативні аспекти
В. Ясишина
бухгалтерського (фінансового) обліку, а й має висвітлювати ключові аспекти і варіанти
[8]
управлінського обліку та порядок ведення податкових розрахунків

пов’язані з плануванням і прогнозуванням, аналізом та
контролем, які б забезпечили стратегічне бачення проблем і шляхів їх вирішення.
Облікова політика може враховувати організаційноправову форму підприємства, галузеві особливості
економічної діяльності, обсяги виробництва тощо. На
вибір та обґрунтування облікової політики впливає
низка чинників (рис. 1).

вид діяльності
підприємства

Під час формування облікової політики за конкретним елементом підприємством здійснюється вибір
одного варіанта з декількох, що допускаються законодавчими й нормативними актами, які входять до
системи нормативного регулювання бухгалтерського
обліку в Україні (рис. 2).
Облікова політика підприємства як сукупність правил реалізації методу бухгалтерського обліку повинна

форма власності
й організаційноправова форма
підприємства

організаційна структура
управління й наявність
структурних підрозділів

Чинники

обсяг діяльності,
чисельність персоналу,
наявність відособлених
підрозділів, дочірніх
підприємств

рівень кваліфікації
кадрів

особливості
оподаткування виду
діяльності

системи й форми
розрахунків із
покупцями та
постачальниками
система
звітності перед
власниками

стан
законодавства

Рис. 1. Чинники, що впливають на вибір облікової політики

Джерело: побудовано за [9]
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НПБО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

1. Рішення про складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами фінансової звітності
2. Тривалість операційного циклу
3. Поріг суттєвості інформації

ПБО 7 «Основні засоби»

ПБО 15 «Дохід»

1. Вартісний критерій приналежності матеріального
необоротного активу до малоцінних необоротних
активів
2. Переоцінка необоротних активів
3. Періодичність здійснення переоцінки основного
засобу
4. Відображення витрат на ремонт об’єктів основних
засобів

Методи оцінки ступеня завершеності операції з
надання послуг

Елементи облікової політики підприємства

ПБО 16 «Витрати»

ПБО 9 «Запаси»

1. Одиниця обліку запасів
2. Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат
3. Методи оцінки вибуття запасів
4.
Періодичність
визначення
середньозваженої
собівартості одиниці запасів

ПБО 10 «Дебіторська заборгованість»

1. Методи визначення величини резерву сумнівних
боргів
2. Спосіб розрахунків коефіцієнта сумнівності

ПБО 11 «Зобов’язання»

Створення забезпечень для відшкодування наступних
витрат і платежів

ПБО 12 « Фінансові інвестиції»

1. Істотний вплив
2. Методи відображення фінансових інвестицій на
дату балансу

ПБО 21 «Вплив змін валютних курсів»

1. Визначення курсових різниць на дату здійснення
господарської операції
2. Дата визнання валютної виручки

ПБО 23 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін»

1. Перелік пов’язаних сторін
2. Оцінка активів або зобов’язань в операціях
пов’язаних сторін

ПБО 29 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін»
Види сегментів

ПБО 31 «Фінансові витрати»
1. Кваліфікаційні активи
2. Істотний час

ПБО 13 «Фінансові інструменти»

ПБО 32 «Інвестиційна нерухомість»

Витрати, пов’язані з декількома операціями з
інструментами власного капіталу

Джерело: побудовано за [9]

1. Методи калькулювання виробничої собівартості
2. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат
3. Перелік і склад статей калькуляції виробничої
собівартості
4. База розподілу загальновиробничих змінних і
розподілу постійних загальновиробничих витрат

Методи оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

Рис. 2. Елементи облікової політики підприємства

забезпечувати максимальний ефект від ведення обліку,
тобто завдяки їй має досягатися своєчасне формування
фінансової й управлінської інформації, її вірогідність,
об’єктивність, доступність і корисність для управлінських рішень і широкого кола користувачів.
Основним джерелом такої інформації є фінансова
звітність підприємства, яка має особливе значення у
системі економічної інформації.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства [1].
Метою фінансової звітності є забезпечення зацікавлених осіб повною і достовірною інформацію про
фінансові показники, результати діяльності та зміни у
фінансовому стані підприємства. Фінансова звітність

містить у собі великий аналітичний потенціал і може
бути використана користувачами – фізичними або
юридичними особами, які потребують інформації про
діяльність підприємства у процесі прийняття рішень.
Дані звітності представляють інтерес для постачальників, покупців, кредиторів, справжніх і потенційних
інвесторів, працівників, а також міністерств, відомств,
широкої громадськості.
Фінансова звітність містить інформацію, необхідну для вироблення інвестиційної політики і прийняття рішень із надання кредитів, оцінки майбутніх
грошових потоків підприємства, оцінки ресурсів і
зобов’язань підприємства та діяльності його керівних
органів. Фінансова звітність є основним джерелом економічної інформації для фінансового аналізу. Це дуже
важливо, тому що успіх діяльності господарюючих
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суб’єктів залежить від рівня керівництва, конкретності,
об’єктивності, оперативності та наукової обґрунтованості прийнятих ним рішень. Тільки на базі ретельного
і глибокого аналізу можна об’єктивно оцінити діяльність підприємства, розробити конкретні пропозиції
для прийняття управлінських рішень з оздоровлення
та зміцнення фінансової стійкості підприємства і підвищення його ділової активності.
Облікова політика дає змогу користувачам інформації
визначати порядок і способи одержання звітних даних,
проаналізувати дані звітності в динаміці, вчасно одержувати дані про істотні зміни в діяльності підприємства.
Особливості формування та внесення змін до елементів облікової політики залежно від застосовуваної
підприємством концептуальної основи визначаються
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [10] та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8) «Облікові політики, зміни
в облікових оцінках та помилки [11]. При цьому стандартами бухгалтерського обліку виділяються поняття
«елемент облікової політики» та «облікова оцінка», які
мають різний вплив на облікову інформацію, а зміни
відрізняються підходами у застосуванні: зміна елемента облікової політики потребує так званого ретроспективного перерахунку, зміни в облікових оцінках
застосовуються завжди перспективно починаючи з
моменту прийняття рішення про зміну [9].
Підприємство самостійно на основі Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
інших нормативно-правових актів із бухгалтерського
обліку визначає за погодженням із власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до установчих документів облікову
політику підприємства, а також зміни до неї.
Згідно з п. 6 рoзділу IV Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» підприємство мaє висвітлювати вибрану облікову політику шляхом oпису принципів оцінки статей звітності та методів обліку щoдо
окремих статей звітності. Облікова політика встановлюється відповідним наказом, затвердженим керівником підприємства [12].
Як зазначалося вище, облікова політика підприємства повинна відповідати принципу послідовності
і передбачати постійне її застосування. Поряд із цим
за потреби її можна переглядати, вносити відповідні
зміни, які мають бути обґрунтованими, а внесені зміни
відображати у фінансовій звітності. Зміни до наказу
про облікову політику можуть бути внесені за умови,
якщо змінилися статутні вимоги; змінилися вимоги
органу, що затверджує положення (стандарт) бухгал-

терського обліку; зміни забезпечать достовірніше відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Якщо такі зміни
стосуються більшої частини тексту наказу або суттєво
впливають на його зміст, то наказ доцільно викласти в
новій редакції [13].
На думку працівників облікових служб, створення
облікової політики на підприємстві – дуже трудомісткий і відповідальний процес, адже підприємству не
один рік доведеться працювати й ураховувати свої
активи і зобов’язання згідно з розробленою ними обліковою політикою. Це вимагає від підприємства більш
зваженого підходу до розроблення облікової політики,
яка відповідає специфіці його роботи.
Однак на практиці досить поширеною є ситуація,
коли на підприємстві є формальні підходи до визначення облікової політики, за яких цьому процесу не
надають належної уваги, розроблення наказу про облікову політику дуже часто здійснюється тільки бухгалтером, що призводить до зниження її ефективності у
прийнятті управлінських рішень. Допущені помилки
під час формування облікової політики можуть негативно відобразитися, зокрема, у питаннях оподаткування підприємства. Як свідчить податкова практика,
облікова політика – це потужний інструмент, здатний
захистити позиції платника податків та забезпечити
доказову базу для підтвердження правомірності облікових підходів та коректності ведення бухгалтерського
обліку під час податкової перевірки. Ураховуючи положення пп. 20.1.44 ст. 20 Податкового кодексу України
(які надають право податковим органам проводити
перевірку правильності та повноти обчислення фінансового результату) [14], інтерес податківців до облікової політики з кожним роком зростає. За інформацією
з ЄДР судових рішень лише в 2019 р. цей документ
згадувався у більше ніж 800 судових рішеннях із
питань оподаткування [15]. Таким чином, необдумані
положення, наявні в обліковій політиці підприємства,
замість захисту його інтересів як платника податків,
можуть стати аргументами для обґрунтування фіскальної позиції податкових органів.
Висновки. Облікова політика підприємства як
сукупність правил, прийомів та процедур ведення
обліку повинна забезпечувати максимальний ефект
від ведення обліку, своєчасне формування достовірної
фінансової й управлінської інформації, доступної та
корисної для прийняття управлінських рішень і широкого кола користувачів. Тільки на базі такої інформації
можна об’єктивно оцінити діяльність підприємства,
розробити конкретні пропозиції з оздоровлення та
зміцнення фінансової стійкості підприємства і підвищення його ділової активності.
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