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INVESTING IN INNOVATIVE DEVELOPMENT

Статтю присвячено розгляду теоретичних засад інноваційного розвитку та інвестування, їх
взаємозв'язку.

Встановлено, що метою інноваційного розвитку економічної системи на макрорівні є досяг�
нення високого рівня соціального розвитку суспільства на базі активного використання досяг�
нень науки, суттєвого, постійного оновлення всіх складових та аспектів функціонування систе�
ми.

Обгрунтовано, що інноваційний розвиток підприємства являє собою цілеспрямовану
діяльність господарюючого суб'єкта, що супроводжується якісною трансформацією його станів,
внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням форми і моделей функціонування задля до�
сягнення визначених місії та цілей. При цьому однією із сфер діяльності підприємства висту�
пає інноваційна, що забезпечує реалізацію різних видів суттєвих інновацій, які охоплюють всі
компоненти внутрішнього середовища. Результат синергетичного ефекту від поєднання онов�
лених факторів виробництва виявляється у підвищенні інноваційного потенціалу підприємства.

Доведено, що інвестування є невід'ємним компонентом системи в інноваційній моделі роз�
витку економіки.

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of innovative development
and investment, their relationship.

It is established that the goal of innovative development of the economic system at the macro level
is to achieve a high level of social development of society on the basis of active use of scientific
achievements, significant, constant updating of all components and aspects of the system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах господарювання конкуренто�

спроможність країни, галузі економіки, підприємства чи

виду продукції визначається наявністю певних конкурен�

тних переваг, отримання яких спонукає до впроваджен�

ня інновацій.

Враховуючи європейську орієнтованість України та

з огляду перспектив її вступу до Європейського Союзу,

слід зазначити, що країнами�членами цієї співдружності

під впливом чинників глобалізації визнається модель

інноваційного розвитку, в основі якої — пріоритетність

у суспільстві цілей розвитку людини, а всі інші є похідни�

ми і спрямованими на реалізацію ключової мети. А отже,

нашій країні слід орієнтуватися на зазначений напрям

розвитку. Важливою причиною підвищеної уваги в Ук�

раїні до інноваційної моделі розвитку є також те, що

економічно розвинені країни до 90% приросту ВВП от�

римують за рахунок інноваційного чинника, тоді як в

нашій країні цей показник не досягає й 1% [1, с. 76—82].

Водночас впровадження будь яких видів інновацій

потребує суттєвих вкладень коштів з метою отримання

прибутку, тобто інвестування. Зазначене потребує об�

грунтування відповідного категоріального апарату.

Innovative defines the scope of the enterprise to implement innovations, which must be significant,
significant, covering all components of the internal environment and cause a synergistic effect of a
combination of updated factors of production, which is manifested in increasing innovation potential
and competitiveness of the business entity.

It is proved that development should be understood as a purposeful activity of an economic entity,
accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external relations,
improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals.

It is substantiated that the innovative development of the enterprise is a purposeful activity of the
business entity, accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external
relations, improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals.
At the same time, one of the spheres of the company's activity is innovation, which ensures the
implementation of various types of significant innovations that cover all components of the internal
environment. The result of the synergetic effect of the combination of updated factors of production
is to increase the innovative potential of the enterprise.

A comparison of the main characteristics of innovation and investment allows us to conclude that
there are a number of common features. In particular, it is the connection with the risk, the duration
of the implementation period, commercial orientation and the like.

It is proved that investing is an integral component of the system in the innovative model of economic
development.

Ключові слова: інновації, розвиток, інноваційний розвиток, інвестиції, інвестування.

Key words: innovation, development, innovative development, investment, investment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності інноваційного розвитку та інвес�

тування є досить актуальними в сучасних наукових до�

слідженнях, однак наявні визначення здебільшого при�

свячені висвітленню різних їх аспектів залежно від кон�

кретної мети дослідження, а отже, однозначного загаль�

ноприйнятого визначення не існує.

МЕТА СТАТТІ
Метою нашого дослідження є критичний аналіз

підходів вчених до трактування сутності та взаємо�

зв'язку основних категорій інноваційного розвитку та

інвестування, їх узагальнення та обгрунтування власно�

го визначення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переслідуючи мету дослідження сутності категорії

"інноваційний розвиток", передусім варто застосувати

класичний прийом — проаналізувати наявні досліджен�

ня вчених стосовно інноваційного розвитку на макро�

та мікрорівні.
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На макрорівні інноваційний розвиток економічної

системи в наукових публікаціях розглядають як такий,

що грунтується на системних та безперервних у часі

нововведеннях, які стосуються всіх сторін функціону�

вання організації (системи), оновлення компонентів її

внутрішнього середовища відповідно до змін науково�

технічного прогресу (НТП) з метою виробництва нової

сучасної продукції та зміцнення своєї конкурентоспро�

можності на ринку [2].

Автори Аналітичної доповіді "Перспективи іннова�

ційного розвитку України" стверджують, що інновацій�

ним розвитком є структурне удосконалення економіки

країни, яке є процесом втілення інновацій в практику з

метою збільшення обсягу та поліпшення якості про�

дукції, підвищення рівня конкурентоспроможності та

соціального розвитку суспільства [3].

Отже, інноваційний розвиток економічної системи

на макрорівні передбачає суттєві, постійні нововведен�

ня всіх складових та аспектів функціонування системи

на базі активного використання досягнень науки з ме�

тою досягнення високого рівня соціального розвитку

суспільства.

Стосовно наукового визначення інноваційного роз�

витку на мікрорівні можна зауважити, що вченими зде�

більшого акцентується увага на різних його аспектах

за відсутності єдиного, загальноприйнятого трактуван�

ня.

Так, Л.Е. Никифорова розглядає інноваційний роз�

виток підприємства в період нестабільного середовища

як такий напрям руху суб'єкта господарювання, коли

його конкурентоспроможність на ринку визначається

комплексом інновацій різного роду: товарів та послуг,

технологій, сегментів ринку, управління тощо. До того

ж слід розуміти відмінності між підприємством, що ре�

алізує окремі інновації та підприємством, для якого інно�

вації є сферою діяльності та пріоритетною функцією,

адже тільки у останньому випадку підприємство харак�

теризується інноваційним типом розвитку [4, с. 143—

148].

О.Г. Кураленко при формулюванні сутності іннова�

ційного розвитку підприємства акцентує увагу на синер�

гетичному ефекті поєднання виробничих факторів, що

є результатом інноваційних трансформацій і забезпе�

чують інноваційний потенціал підприємства, і розглядає

його як послідовне, еволюційне просування економіч�

ної системи до стійкого стану [5, с. 127—130]. Хоча вва�

жаємо, що стійкість підприємства в ринковому середо�

вищі господарювання може бути лише відносною, ко�

роткочасною, адже науково�технічний прогрес змушу�

ватиме його до постійного впровадження інновацій і

супроводжуватиметься порушенням досягнутої стій�

кості.

С.М. Ілляшенко особливостями інноваційного роз�

витку вважає безперервний пошук та наукову творчість

у сфері формування та використання потенціалу під�

приємства в нестабільних умовах ринку з метою реалі�

зації місії та цілей організації [6].

О.В. Марченко, досліджуючи передумови іннова�

ційного розвитку суб'єкта господарювання [7, с. 158—

164], стверджує, що такий тип розвитку вимагає пере�

ходу до застосування виключно принципово нових видів

інновацій — в продукції, технологіях, управлінських

рішеннях та інтелектуалізацію всіх видів діяльності під�

приємства.

Грунтовними дослідженнями сутності інноваційно�

го розвитку на мікрорівні, проведені В.С. Найдюк,

підтверджується той факт, що здебільшого вченими

часто використовується дана категорія, однак пояснен�

ня її сутності, як правило, відсутні [8, с. 251—263].

Тому вважаємо за необхідне здійснити аналіз кате�

горій "інноваційний" та "розвиток" з метою формулю�

вання сутності досліджуваного терміну. Доречним при

цьому є вислів Гегеля, який вважав, що жодне визна�

чення не можна вважати змістовним, якщо є незрозу�

мілим зміст окремих категорій, які входять до його скла�

ду [9, с. 19—23].

Ключовим поняттям інноваційного розвитку висту�

пає категорія "інновація". У міжнародних стандартах ця

дефініція подається як логічне завершення інновацій�

ної діяльності, причому відображується у вигляді ново�

го чи оновленого продукту на ринку, нової чи оновле�

ної технології, яка довела свою новизну на практиці.

Підгрунтям для формування такого визначення висту�

пили два основоположні документи. Першим є "Керів�

ництво Фраскаті", що є рекомендаціями зі збирання,

оброблення та узагальнення даних про науку й інновації,

прийняті експертами Організації економічного співро�

бітництва та розвитку в м. Фраскаті у 1963 р. Другий

(Керівництво Осло) — це методичні рекомендації по

збиранню інформації про інновації в технологіях, прий�

няті в м. Осло у 1992 р.

В Україні, відповідно до Закону України "Про інно�

ваційну діяльність", статтею 1, під інноваціями розумі�

ють те, що удосконалено або створено нове, а саме види

продукції, технологій, різні види рішень (виробничі, ад�

міністративні, комерційні тощо), причому такі, що спри�

яють істотному вдосконаленню як виробничої, так і со�

ціальної сфер життя суспільства [10].

Водночас поняття "інновація" характеризується ба�

гатьма аспектами розгляду залежно від методів і зав�

дань досліджень, від суб'єктів наукової діяльності тощо.

Критично аналізуючи та систематизуючи існуючі визна�

чення сутності інновацій, можна визначити такі основні

характеристики інновацій:

— наявність науково�технічної новизни ідеї, оскіль�

ки вона є результатом творчості людини;

— реалізація новації на практиці у формі нової про�

дукції, що надходить на ринок і знаходить свого спо�

живача або впровадженої нової технології;

— задоволення певних конкретних потреб людей;

— комерційна спрямованість;

— пов'язаність з ризиком.

Інноваційною доцільно вважати одну із сфер діяль�

ності підприємства по впровадженню інновацій, які по�

винні бути суттєвими, значними, такими, що охоплюють

всі компоненти внутрішнього середовища та зумовлю�

ють синергетичний ефект від поєднання оновлених фак�

торів виробництва, який виявляється у підвищенні інно�

ваційного потенціалу та рівня конкурентоспроможності

господарюючого суб'єкта.

Розвиток — це філософське поняття, що не знайш�

ло однозначного трактування в працях вчених. У науко�

вому світі спостерігається значна чисельність поглядів

на сутність терміну "розвиток". Спільним для багаточи�
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сельних пояснень цього поняття є розуміння розвитку

як процесу [11—14].

Однак сам зміст розвитку як процесу в науковій літе�

ратурі розглядається неоднозначно. Так, в окремих ви�

значеннях процес розвитку пов'язується з перетворен�

ням внутрішніх і зовнішніх зв'язків існуючих систем [15],

перехід у нову якість, досконалішу форму [11], якісній

зміні складу, структури і способу (моделей) функціону�

вання системи [13; 14] та інше.

Проте далеко не всі існуючі визначення категорії

"розвиток" містять власне цілі розвитку, а якщо й

містять, то вони є різними. Так, одні вчені до цілей роз�

витку відносять структурні зрушення [14], другі —

збільшення потенціалу підприємства та підвищення жит�

тєздатності підприємства [12], або ж досягнення гло�

бальних цілей підприємства [13].

Підкреслюючи суттєву роль інновацій у розвит�

ку економічної системи, вчені наголошують про

інноваційний характер різних аспектів розвитку та

визначають інновації — основою розвитку підприє�

мства [16].

Отже, розвиток слід розуміти як цілеспрямовану

діяльність господарюючого суб'єкта, що супровод�

жується якісною трансформацією його станів,

внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням фор�

ми і моделей функціонування задля досягнення визна�

чених місії та цілей.

Інноваційний розвиток економічної системи на

мікрорівні слід розуміти як діяльність господарюючого

суб'єкта, орієнтовану на досягнення чітко визначених

місії та цілей, що супроводжується якісною трансфор�

мацією його станів, внутрішніх та зовнішніх зв'язків,

удосконаленням форми і моделей функціонування. При

цьому однією зі сфер діяльності підприємства визнаєть�

ся інноваційна, тобто реалізація інновацій, які повинні

бути суттєвими, значними, такими, що охоплюють всі

компоненти внутрішнього середовища та зумовлюють

синергетичний ефект від поєднання оновлених факторів

виробництва, який виявляється у підвищенні інновацій�

ного потенціалу та рівня конкурентоспроможності гос�

подарюючого суб'єкта.

Оскільки метою, як і результатом інноваційного

розвитку виступає додатковий прибуток, причому ре�

гулярний і на довгострокову перспективу, то саме цим

визначається доцільність здійснення вкладень коштів

за рахунок інвестування. Адже, щоб впровадити в

життя певний, той чи інший вид інновацій, а саме реа�

лізувати комплекс робіт щодо дослідження ринку,

розробки та проєктування робіт, організації вироб�

ництва та збуту тощо, вимагаються певні фінансові

засоби. Тобто інвестування в інноваційний розвиток

як на макро�, так і на мікрорівні є нагальною необхі�

дністю.

В наукових працях термін інвестиції трактується нео�

днозначно, здебільшого охоплюють не всі аспекти, а

лише окремі з них. Влучним, на нашу думку, є визначен�

ня, згідно з яким, інвестиціями називають вкладення

капіталу на певний термін, з певною ціллю, у різній

формі, у різні об'єкти чи інструменти [17, с. 29].

Джерелом інвестицій виступають заощадження, що

являють собою надлишок доходу над споживанням. Час

формування вільних коштів (заощаджень, які потенцій�

но можуть бути інвестиціями) є початком інвестиційно�

го процесу, а закінчення знаменується формуванням

активів, використання яких принесе додаткову вартість.

Інвестиціями виступають вже реалізовані заощаджен�

ня. Проте, якщо інвестиціями передбачається наявність

заощаджень, то далеко не всі з останніх можуть висту�

пити інвестиціями.

Згідно з положеннями Закону України "Про інвес�

тиційну діяльність" від 18.09.1991 р., інвестиціями ви�

значаються майнові та інтелектуальні цінності, як вкла�

даються в підприємницьку та інші види діяльності, а ре�

зультатом цих вкладень є певний прибуток або соціаль�

ний ефект [18].

Опрацювання низки наукових праць дозволило нам

сформулювати ряд основних характеристик інвестицій:

це кошти, які не зберігаються, а вкладаються у вироб�

ництво, тобто виступають реалізованими заощадження�

ми; це вкладення на тривалий термін; форма вкладень

може бути різною; вкладення завжди пов'язані з ризи�

ком; вкладення здійснюються з метою отримання до�

ходу.

Порівняння основних характеристик інновацій та

інвестицій дозволяє зробити висновок про наявність

ряду спільних ознак. Зокрема, це пов'язаність з ризи�

ком, тривалість терміну реалізації, комерційна спрямо�

ваність тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, метою інноваційного розвитку економічної

системи на макрорівні має бути досягнення високого

рівня соціального розвитку суспільства на базі актив�

ного використання досягнень науки і передбачає суттєві,

постійні нововведення всіх складових та аспектів функ�

ціонування системи.

Інноваційний розвиток підприємства як економі�

чної системи на мікрорівні являє собою цілеспрямо�

вану діяльність господарюючого суб'єкта, що супро�

воджується якісною трансформацією його станів,

внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням

форми і моделей функціонування задля досягнення

визначених місії та цілей, що грунтується на визнанні

однією із сфер діяльності підприємства інноваційної,

тобто реалізації інновацій, які повинні бути суттєви�

ми, значними, такими, що охоплюють всі компоненти

внутрішнього середовища та зумовлюють синергетич�

ний ефект від поєднання оновлених факторів вироб�

ництва, який виявляється у підвищенні інноваційного

потенціалу та рівня конкурентоспроможності госпо�

дарюючого суб'єкта. В той же час інноваційний роз�

виток неможливий без належного інвестування інно�

ваційної діяльності. Інвестування є невід'ємним ком�

понентом системи в інноваційній моделі розвитку еко�

номіки.
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IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL SUPPORT MEASURES FOR THE INVESTMENT ACTIVITIES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES

Ключовим завданням інвестиційної політики є формування механізму залучення інвестицій
в аграрний сектор України. З огляду на низьку інвестиційну активність у попередні роки, масш�
таби інвестицій в основний капітал сільського господарства не відповідають реальним потре�
бам оновлення та модернізації виробництва.

Встановлено, що в цій ситуації роль держави в регулюванні інвестицій в сільське господар�
ство дуже висока. Тільки вона здатна стимулювати надходження фінансових ресурсів в аналі�
зовану галузь народного господарства України.

Доведено, що пріоритетними напрямами залучення інвестицій в аграрну галузь України в
нинішніх умовах можуть виступити: формування інвестиційних майданчиків для виробництва і
розвитку державно�приватного партнерства в аграрній галузі.

У цій ситуації виникають проблеми про співвідношення державних і приватних фінансових
ресурсів у рамках партнерства, гарантії залучення приватних інвестицій в необхідному обсязі,
конкретних форм партнерства.

Державну підтримку відтворювальних процесів у сільському господарстві необхідно виділи�
ти і оформити у відокремлену цільову програму, реалізовану на загальнодержавному і регіо�
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ВСТУП
Нині одним з обмежень у розвитку аграрного сек�

тора в умовах вступу України до Світової організації

торгівлі (СОТ) є недостатнє залучення інвестицій в га�

нальному рівнях за єдиними підходами та принципами. На нашу думку, в основу державної
підтримки придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та інших основних фондів
повинен бути закладений компенсаційний механізм підтримки, що забезпечує обгрунтоване
формування та використання фондів державної підтримки, в тому числі і лізингового фонду,
який формується, як пропонувалося раніше, за рахунок державного і регіональних бюджетів.

Вважаємо, що вдосконалення державної підтримки відтворювальних процесів у сільському
господарстві має бути засноване на використанні компенсаційного механізму з науково обгрун�
тованою системою нормативів компенсації витрат на придбання матеріально�технічних ре�
сурсів. Окремим напрямом державної підтримки має бути стимулювання створення коопера�
тивних машинно�технологічних станцій, які об'єднують малі господарства і дозволяють їм ви�
користовувати сучасну високопродуктивну техніку. Такі кооперативні об'єднання можуть вис�
тупати реальними лізингоотримувачами і повноцінно брати участь у системі агропромислово�
го лізингу.

Оскільки інвестиційна активність сільської місцевості є основною характеристикою інвести�
ційної діяльності, що відбиває її інтенсивність і масштаб, зростає потреба в її діагностиці з ви�
користанням гнучкого і адаптованого до вимог конкретного інвестора аналітичного інструмен�
тарію.

A key objective of investment policy is to form a mechanism for attracting investment in the
agricultural sector of Ukraine Considering the low investment activity during previous years, the level
of investment in fixed capital of agriculture does not meet the real needs of production renewal and
modernization

It was established that in this situation the role of the state in regulating investments in agriculture
is very high. Only the state can stimulate the flow of financial resources into the analyzed sector of
the national economy of Ukraine

It was proved that the priority areas for attracting investment in the agricultural sector of Ukraine
in the current conditions may be the following: the formation of investment platforms for the
production and development of public�private partnerships in the agricultural sector. This situation
raises the problem of the ratio of public and private financial resources in partnership, the guarantee
of attracting the necessary level of private investments, and specific forms of partnership.

State support for reproduction processes in agriculture should be identified and formalized in a
separate target program, implemented at the state and regional levels on the basis of common
approaches and principles. In our opinion, state support for the acquisition of agricultural machinery,
equipment and other fixed assets should be based on a compensatory support mechanism that
provides reasonable formation and use of state support funds, including the leasing funds, which
are formed, as previously proposed, by state and regional budgets

We believe that the improvement of state support for reproduction processes in agriculture should
be based on the use of a compensation mechanism with a scientifically based system of norms for
compensation of costs for the purchase of material and technical resources. A separate branch of
state support should be stimulation of the creation of cooperative machinery and technology stations
that unite small farms and enable them to use modern highly efficient equipment.Such cooperative
associations can act as real lessees and fully participate in the agribusiness leasing system.

As the investment activity of rural areas is the main characteristic of investment activity, which
reflects its intensity and scale, there is a growing need to diagnose it using flexible and investor�
specific analytical tools.

Ключові слова: державна підтримка, сільськогосподарські підприємства, іпотечне кредитування, кре�

дитування.

Key words: state support, agricultural enterprises, mortgage lending, crediting.

лузь. Створення сприятливого інвестиційного клімату та

активізація інвестиційної діяльності всіх суб'єктів гос�

подарювання в сфері агробізнесу є найбільш актуаль�

ним завданням розвитку сільського господарства Украї�
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ни в сучасних умовах. При цьому, його сталий розвиток

пов'язано передусім з вирішенням завдань залучення

інвестицій як основи техніко�технологічної модернізації

та підвищення конкурентоспроможності на внутріш�

ньому та зовнішньому ринках агропродовольства.

Ключовим завданням інвестиційної політики є фор�

мування механізму залучення інвестицій в аграрний

сектор України. З огляду на низьку інвестиційну ак�

тивність у попередні роки, масштаби інвестицій в ос�

новний капітал сільського господарства не відповіда�

ють реальним потребам оновлення та модернізації ви�

робництва.

Безсумнівно, що в цій ситуації роль держави в регу�

люванні інвестицій в сільське господарство дуже висо�

ка. Тільки вона здатна стимулювати надходження фінан�

сових ресурсів в аналізовану галузь народного госпо�

дарства України.

При цьому, в умовах обмеження прямої державної

підтримки в сільському господарстві в рамках правил

СОТ, можливе використання заходів, що дозволяють

залучати приватні інвестиції в аграрний сектор і не ма�

ють обмежень у використанні їх з боку держави.

ОГЛЯД ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Прикладні аспекти активізації інвестиційних про�

цесів та особливості системи інвестиційного забезпечен�

ня сільськогосподарських підприємств висвітлювали у

своїх працях І. Абрамова, О. Булуй, О. Варченко, Г. Виш�

няк, О. Гудзь, Є. Данкевич, В. Дутчак, С. Кальченко,

М. Кісіль, С. Корчинська, О. Козак, Н. Кравчук, А. Ку�

чер, В. Лаврук, А. Малиновський, М. Орликовський,

М. Плотнікова, О. Прокопчук, С. Нестеренко та інші до�

слідники.

Проте, швидкоплинні зміни з економічних процесах

аграрної економіки вимагає оперативного перегляду

систем державної підтримки інвестиційної діяльності

сільськогосподарських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі проведених досліджень

розробити практичні рекомендації щодо удосконален�

ня заходів державної підтримки інвестиційної діяльності

сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Пріоритетними напрямами залучення інвестицій в

аграрну галузь України в нинішніх умовах можуть ви�

ступити: формування інвестиційних майданчиків для ви�

робництва і розвитку державно�приватного партнерства

в аграрній галузі.

У цій ситуації виникають проблеми про співвідно�

шення державних і приватних фінансових ресурсів у

рамках партнерства, гарантії залучення приватних інве�

стицій в необхідному обсязі, конкретних форм партнер�

ства, здатних забезпечити відповідну віддачу від інвес�

тицій в сільському господарстві [1].

У зв'язку з цим на законодавчому рівні пропонуємо

розробити відповідний законопроєкт, який стимулював

би розвиток державно�приватного партнерства в залу�

ченні інвестицій в аграрному секторі економіки Украї�

ни, та спрямовувалися б на реалізацію проєктів, голов�

ним чином в будівництві та модернізації об'єктів галузі

тваринництва, інфраструктурного забезпечення та пе�

реробки, що передбачає наступні шляхи: пряме фінан�

сування витрат з бюджету; часткова компенсація витрат

на будівництво та модернізацію об'єктів в тваринництві

логістичного забезпечення та переробки. Вважаємо, що

часткове відшкодування вартості об'єктів повинно на�

даватися суб'єктам господарювання на безповоротній

основі у розмірі до 50% вартості, а сільськогосподарсь�

ким кооперативам в розмірі до 70% вартості (без ура�

хування податку на додану вартість), у тому числі вар�

тості обладнання, побудованих або реконструйованих

і прийнятих в експлуатацію у листопаді�грудні минуло�

го року та січні — жовтні поточного року, закінчених

будівництво об'єктів (черг або пускових комплексів) для

утримання (вирощування та розведення) усіх видів

сільськогосподарських тварин, птиці, об'єктів аквакуль�

тури (на рибницьких господарствах), доїльні зали,

підприємства з переробки сільськогосподарської про�

дукції (у тому числі для виробництва харчових продуктів,

м'ясних, рибних, молочних та готових кормів для тва�

рин) або побічних продуктів тваринного походження,

що належать до II і III категорій; надання інвесторам

податкових пільг, коштів, які будуть спрямовуватися на

розвиток інфраструктурного забезпечення аграрного

сектору України.

Пропонуємо надання податкових пільг для прове�

дення конструкторсько�пошукових та проєктних робіт

при будівництві об'єктів інфраструктурного забезпечен�

ня та переробки сільськогосподарської продукції, що в

подальшому забезпечить створення доданої вартості в

агропромислових ланцюгах країни.

З метою підвищення інвестиційної привабли�

вості аграрного сектора економіки та розвитку но�

вих сільськогосподарських виробництв необхідно

сформувати перелік інвестиційних майданчиків, що

представляє собою локалізовані території, які при�

значені для цільового освоєння і перспективного

розвитку.

На етапі підбору інвестиційних майданчиків та�

кож необхідно враховувати вартість створення

об'єктів інфраструктурного забезпечення. Інформа�

ція з переліком інвестиційних майданчиків повинна

бути у вільному доступі для потенційного інвестора

при розгляді і виборі найбільш зручного місця для

локалізації планованого сільськогосподарського

виробництва.

Таким чином, у сучасних умовах в аграрному сек�

торі повинна бути розроблена нова інвестиційна політи�

ка, спрямована на підвищення конкурентоспроможності

аграрного сектора. Запропоновані механізми реалізації

інвестиційних проєктів в аграрній галузі повинні вирів�

нювати умови в сільському господарстві в порівнянні з

іншими галузями (рентабельність і ризики) для інвес�

торів і водночас мотивувати сільськогосподарських то�

варовиробників до оптимізації витрат і використанню

високопродуктивних технологій і ресурсів при реалізації

інвестиційного проєкту.

Було встановлено, що однією із причин такого ста�

новища є невиважена державна підтримка, що прояв�

ляється в низькій її ефективності. З метою стимулюван�
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ня приватних інвесторів до вкладення фінансових ре�

сурсів пропонується створити спеціальну державну про�

граму, яка пропонує запровадження дотації на приро�

щену корову [2].

Як свідчать результати досліджень науковців, що

одним з пріоритетних джерел фінансування сільсько�

господарського виробництва, без перебільшення, мож�

на назвати залучення приватних позикових (кредитних)

коштів, тобто кредитування сільгоспвиробників приват�

ними фінансовими установами [3].

Завдяки активній державній підтримці, що харак�

теризується, зокрема, в субсидуванні процентних

ставок, у сільському господарстві створюється до�

сить ефективна система кредитування, кредити ста�

ють доступнішими, що в кінцевому підсумку призво�

дить  до підвищення ефективності діяльності

сільськогосподарських підприємств [4]. Однак необ�

хідно враховувати, що на застосовувані державою і

банківськими установами інструменти і механізми

впливають специфічні риси сільськогосподарського

кредитування.

Нині в Україні вже сформувався комплекс законо�

давства щодо кредитування сільського господарства

в контексті реформування та переходу від дотаційної

до ринкової системи фінансування аграрного сектору

України. Зокрема, законодавство визначило такі фор�

ми кредитування, як бюджетне та приватне, що

здійснюється із застосуванням таких інструментів: ком�

пенсація відсотків за коротко� і довгостроковими кре�

дитами фінансових установ, взаємне кредитування

(кредитні спілки), заставні операції зі складськими

свідоцтвами та аграрними розписками, іпотечне кре�

дитування.

Нині головними проблемами, що пов'язані з креди�

туванням сільськогосподарських виробників, досі зали�

шаються: низька кредитоспроможність господарства

корпоративного сектору аграрної економіки, зокрема

малих; слабкість банківської системи України; нероз�

виненість небанківських інститутів кредитування, зок�

рема, кредитних спілок [5].

Вважаємо, що проблема кредитоспроможності

сільськогосподарських товаровиробників частково ви�

рішується державною допомогою в компенсації відсот�

кових ставок за кредитами комерційних банків. Однак

досі залишаються проблеми, пов'язані з недостатністю

заставного майна в сільгоспвиробників. Кредитування

банками сільгоспвиробників не досягло бажаного рівня,

що викликане відсутністю законодавства про держав�

ну реєстрацію прав на нерухоме майно, про обіг кре�

дитних історій, про порядок проведення прилюдних

торгів з аукціонів, про державний земельний кадастр;

недосконалістю законодавства про іпотеку та заборо�

ну відчуження головного предмета іпотеки в сільсько�

му господарстві — землі сільськогосподарського при�

значення.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває

дослідження проблеми іпотечного кредитування сіль�

ськогосподарських виробників, оскільки заставу неру�

хомості і передусім земель сільськогосподарського при�

значення є важливим інструментом залучення додатко�

вих фінансових ресурсів у сільське господарство в умо�

вах ринку.

У економічно розвинутих країнах система іпотечно�

го кредитування функціонує в тісній взаємодії з іншими

інструментами фінансового ринку. Досвід країн з роз�

виненою ринковою економікою свідчить про те, що хоча

заставний механізм є одним з найважливіших ринкових

регуляторів, його ефективне використання неможливе

без державної підтримки, а також взаємозв'язку з інши�

ми економічними та фінансовими важелями.

Особливості іпотечного кредитування в сільському

господарстві визначаються специфічними рисами відтво�

рювального процесу в галузі і в першу чергу тим, що зем�

ля виступає в якості головного засобу виробництва в

сільському господарстві. Водночас, як в кількісному, так

і в якісному відношенні має місце погіршення стану

сільськогосподарських угідь, як відтворювального ресур�

су, так і об'єкта застави в аграрному секторі країни.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою,

і в першу чергу США, показує, що іпотечні кредити зай�

мають важливе місце в системі сільськогосподарсько�

го кредитування. Разом з тим має місце значна забор�

гованість американських фермерів по іпотечних креди�

тах. А саме, найбільшу питому вагу заборгованості при�

падає на основні сільськогосподарські регіони. Загаль�

на заборгованість американських фермерів по іпотеч�

них кредитах також має тенденцію до зростання і з

91 мільярда доларів у 1997 році зросла до 118 мільярдів

доларів у 2017 році, або майже на 30%. За цей період

зростання заборгованості в сільськогосподарських шта�

тах склав: Каліфорнія — 44%, Техас — 32%, Флорида —

31% [6].

Найбільшою мірою збільшилася іпотечне кредиту�

вання Федеральної кредитною системою (на 16%), а

також банками (на 7%). Зазначені кредитори грали пе�

реважну роль і в структурі іпотечного кредитування

США. Так, у 2016—2017 роках їх питома вага станови�

ла приблизно 34—37% і 32% відповідно.

У 2000—2017 роках у США в структурі кредитуван�

ня сільськогосподарських виробників банками креди�

ти під заставу нерухомості становили 43% від загаль�

ної величини виданих кредитів [7].

Головним завданням національної системи іпотеч�

ного кредитування є запровадження нових фінансо�

вих інструментів на ринку середнього та довгостро�

кового капіталу, що забезпечить гарантії проведення

наданих кредитів шляхом застави нерухомого майна,

у тому числі землі, особливо в сільському госпо�

дарстві.

З метою правового врегулювання іпотечних відно�

син підготовлено законодавчий пакет, який врахує

особливості вітчизняного функціонування іпотеки. До

цього пакету ввійшли Закони України: "Про держав�

ний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про

ринок земель" та низка інших нормативно�правових

актів.

Ряд статей Закону "Про іпотеку" встановлює особ�

ливості іпотеки окремих груп об'єктів: земельних діля�

нок, об'єктів права державної та комунальної власності,

об'єктів незавершеного будівництва. Що стосується

земельних ділянок сільськогосподарського призначен�

ня, до особливостей їх іпотеки віднесено: збереження

дії заборон та обмежень щодо їх відчуження і цільово�
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го використання, що встановлені щодо цих ділянок Зе�

мельним кодексом України; реалізація переданих в іпо�

теку земельних ділянок сільськогосподарського при�

значення при зверненні стягнення на предмет іпотеки

здійснюється на прилюдних торгах; покупцями земель�

них ділянок сільськогосподарського призначення мо�

жуть бути особи, визначені Земельним кодексом Украї�

ни.

Ключовим моментом у формуванні вітчизняного

ринку іпотеки є забезпечення виконання фінансових

зобов'язань нерухомим майном. Світова практика по�

казує, що високорозвинені іпотечні системи базуються

на певній моделі іпотечного фінансування або поєднанні

таких моделей, відповідно до цього, розроблено Дер�

жавним комітетом України із земельних ресурсів зако�

нопроєкт "Про особливості створення і діяльності іпо�

течних установ", положення якого враховують досвід

країн Європи та Північної Америки, а також проєкт ста�

туту Української іпотечної компанії — іпотечної уста�

нови, створення якої сприятиме розвитку іпотеки у дер�

жаві.

Головними напрямами національної системи іпотеч�

ного кредитування є: створення системи реєстрації пра�

ва власності на землю; розробка правових механізмів

відчуження предмета застави та механізму гарантуван�

ня прав кредитора, що дає кредит під майнові гарантії;

оцінка землі; підготовка фахівців з іпотечного кредиту�

вання; опрацювання нормативно�правової бази іпотеки

землі; визначення пріоритетності типу установ (державні

чи комерційні), які пропонуватимуть іпотечні послуги.

 Основною передумовою формування ефективної

системи іпотечного кредитування в сільському госпо�

дарстві є вдосконалення законодавчо�правової бази

застави сільськогосподарських земель.

Водночас існують певні протиріччя між названими

законодавчими правовими актами і насамперед між Ци�

вільним і Земельними кодексами щодо застави землі як

головного засобу виробництва в сільському госпо�

дарстві. Крім того, зазначені акти недостатньо врахо�

вують специфіку сільськогосподарського виробництва,

застави земель сільськогосподарського призначення,

обумовлену особливостями ведення відтворювального

процесу в сільському господарстві.

У зв'язку з цим, на нашу думку, існує необхідність в

ухваленні спеціального закону про заставу земель

сільськогосподарського призначення, який регламенту�

вав би іпотеку землі в сільському господарстві.

Одним з найважливіших питань вдосконалення іпо�

течного кредитування в сільському господарстві є фор�

мування інституційної основи розвитку заставних відно�

син у галузі. Необхідно здійснити комплекс заходів

щодо розвитку системи заставних відносин у сільсько�

му господарстві, включаючи і іпотечне кредитування,

побудова якого повинна базуватися на оптимальному

поєднанні ринкового та державного регулювання.

Формування і розвиток земельно�іпотечного креди�

тування в сільському господарстві безпосередньо за�

лежить від повноцінної методологічної бази, яка охоп�

лює всю багатогранність аспектів функціонування даної

системи в цілому. У зв'язку з цим становлення і розви�

ток інституту земельно�іпотечного кредитування вима�

гає прийняття продуманих, виважених, заснованих на

серйозних наукових опрацюваннях рішень як з боку

органів державного регулювання економічних процесів

у країні, так і кредитних організацій.

Першою, найбільш важливою і складною пробле�

мою земельно�іпотечного кредитування є правове та

економічне забезпечення ліквідності земельних ділянок

та їх покращень. Особливо це важливо для земель

сільськогосподарського призначення, оскільки іпотеч�

ний кредит представляє основну форму фінансового

забезпечення їх господарського використання. Право�

ва та економічна складові ліквідності нерухомості на

сьогоднішній день включають невирішені питання, які

потребують серйозного наукового аналізу, узагальнен�

ня, проєктування та прогнозування. Як свідчить досвід

країн з розвиненою земельної іпотекою, без активної

позиції держави запуск системи і початкові стадії її фун�

кціонування практично неможливі. Бізнесу з економіч�

них міркувань невигідно самостійно формувати відпов�

ідну інфраструктуру з рефінансування земельно�іпотеч�

них кредитів за відсутності досить великих обсягів кре�

дитування. Але без інфраструктури земельна іпотека не

запрацює. Її на початковому етапі має створити і підтри�

мувати держава.

Створення та успішний розвиток системи земельно�

іпотечного кредитування в сільському господарстві

тісно пов'язане з розвитком мережі кредитних органі�

зацій — первинних операторів на ринку іпотечних про�

дуктів і послуг і планомірним здешевленням для пози�

чальників довгострокових фінансових ресурсів шляхом

їх залучення з ринку капіталу в досить великих обсягах.

Вирішення цих завдань на рівні кредитних установ

у ринкових умовах можливе лише за наявності у креди�

торів достатнього обсягу фінансових ресурсів, визна�

чених економічних інтересів і потенційно пов'язане з

ростом пропозиції іпотечних продуктів і послуг на основі

взаємної конкуренції учасників іпотечного ринку.

Однак об'єктивний стан справ в галузі сільського

господарства з відомих причин все ще не сприяє актив�

ному залученню довгострокового капіталу в порівнянні

з іншими галузями народного господарства. З цієї при�

чини незначною є кількість кредитних установ, які ма�

ють намір здійснювати значні капіталовкладення в цю

галузь взагалі, і на основі земельної іпотеки зокрема,

при низькому рівні власної капіталізації. Показовим у

уьому випадку є відсутність у більшості потенційних кре�

диторів власних земельно�іпотечних програм.

Водночас специфіка кредитного продукту, його за�

ставного забезпечення і довгостроковий характер зе�

мельно�іпотечного кредитування потенційно дозволя�

ють досить широкому колу вітчизняних кредитних ус�

танов надавати кредитно�фінансові послуги товарови�

робникам у сфері виробництва, переробки, зберігання

і реалізації сільськогосподарської продукції. Такими на

етапі створення та розвитку системи могли бути в рівній

мірі як спеціалізовані, так і універсальні банки з добре

розвиненою регіональної філіальною мережею, а також

регіональні фінансово�кредитні чи інвестиційні устано�

ви, які зацікавлені в розширенні спектру послуг [8].

Таким чином, слід підкреслити, що основним нині

для більшості кредитних організацій фактором, що

стримує розвиток системи земельно�іпотечного кре�

дитування, є неможливість мобілізувати на прийнят�
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них процентних умовах достатній обсяг довгостроко�

вих фінансових ресурсів і відсутність економічної за�

цікавленості сепарувати частину цих ресурсів для ре�

алізації інвестиційних проєктів в аграрному секторі

України.

Аналіз закономірностей розвитку земельно�іпотеч�

ного кредитування в Україні дозволяє зробити такі вис�

новки: земельно�іпотечне кредитування на сучасному

етапі переживає період інтенсивного розвитку, яке за�

безпечується пріоритетною увагою до сільського гос�

подарства з боку держави, а також розвитком нових

інструментів і методів кредитування; розвиток земель�

но�іпотечного кредитування йде по шляху посилення

ринкових механізмів регулювання ринку землі і земель�

них відносин, при цьому пріоритетна роль в області ре�

гулювання залишається за державою; основним завдан�

ням державного регулювання земельно�іпотечного кре�

дитування є знаходження способів і форм узгодження

інтересів держави, виробничих, фінансових та торго�

вельних структур, міського і сільського населення. Ви�

явлені переваги західної системи кредитування

сільського господарства виступають як зразок для вдос�

коналення існуючої системи кредитування, який, однак,

необхідно адаптувати до конкретних умов нашої краї�

ни.

Лізинг належить до найважливіших та часто вико�

ристовуваних джерел фінансування інвестицій в умовах

ринкової економіки, але також все більше і більше в

умовах перехідних економік. Лізинг є ефективним спо�

собом використання основних засобів виробництва в

ситуаціях, коли відсутні ліквідні кошти для придбання

цих засобів виробництва (особливо машин та обладнан�

ня) [9]. Виходячи з вищезазначеного, лізинг є дуже при�

вабливим інструментом для фінансування також і сіль�

ськогосподарських та інших підприємств у сільській

місцевості. Тому, перспективи розвитку лізингу в Україні

оцінюються як дуже високі.

Проте сучасні обсяги лізингових операцій в Україні

не відповідають значним потребам у зовнішньому фінан�

суванні сільського господарства та інших підприємств

у сільській місцевості.

Сформована нині практика розподілу бюджетних

коштів, призначених для фінансування договорів лізин�

гу, між лізингоотримувачами в регіонах і недостатня

нормативно�правова база обумовлюють низьку ефек�

тивність цього заходу державної підтримки, недостат�

ньо високу поверненість лізингових платежів.

Не зовсім обгрунтованою в даний час є пріоритетна

підтримка кредитування сільськогосподарських товаро�

виробників. Підтримка інвестиційних кредитів і кредитів

на придбання сільськогосподарської техніки та облад�

нання фактично конкурує з підтримкою агропромисло�

вого лізингу [10].

Всі державні програми фінансового стимулювання

розробляються в Україні для роботи виключно через

банки. Зокрема, програма компенсації процентних ста�

вок за кредитами, програма компенсації на придбання

техніки українського виробництва та інші. Лізингові ком�

панії держава мабуть ще не розгледіла. В кращому ви�

падку вони можуть дочекатися в поточному році прий�

няття нової редакції вже анонсованого закону про

фінансовий лізинг. До того ж введення в дію цього за�

кону передбачається лише через 6 місяців з дня його

опублікування, тобто не раніше серпня місяця.

Сільськогосподарським товаровиробникам дово�

диться вибирати між кредитною і лізинговою формою

фінансування капіталовкладень і цей вибір у багатьох

випадках буває зробити непросто. Ситуація ускладнюєть�

ся тим, що в якості факторів вибору іноді необхідно вра�

ховувати і прямі форми державної підтримки тих чи інших

галузей, які можуть бути присутніми в деяких регіонах.

Нині доцільно було б сформувати єдину систему

державної підтримки відтворення основних фондів у

сільському господарстві, оскільки це одна з ключових

проблем сучасного аграрного сектора економіки Украї�

ни. Протягом останніх 20 років більшість сільськогос�

подарських товаровиробників фактично не мали мож�

ливості здійснювати відтворювальний процес, що при�

звело в даний час до утворення значного розриву між

рівнями технічного оснащення і енергоозброєності

вітчизняних і зарубіжних виробників сільськогоспо�

дарської продукції та продовольства.

Недостатня технічна оснащеність сільськогоспо�

дарських товаровиробників є головною причиною тех�

нологічного відставання і гальмом у здійсненні іннова�

ційної модернізації сільського господарства. У багатьох

суб'єктів малих форм господарювання спостерігається

навіть технологічна деградація сільськогосподарсько�

го виробництва, оскільки вони змушені використовува�

ти застарілі фізично і морально сільськогосподарську

техніку та обладнання. Ситуація, що склалася є вкрай

небезпечною не тільки з точки зору неможливості по�

дальшого розвитку сільського господарства, а й з точ�

ки зору виконання завдання забезпечення продоволь�

чої безпеки держави, не кажучи навіть про необхідність

забезпечення конкурентоспроможності українського

агрокомплексу на міжнародному ринку.

Державну підтримку відтворювальних процесів у

сільському господарстві необхідно виділити і оформи�

ти у відокремлену цільову програму, реалізовану на за�

гальнодержавному і регіональному рівнях за єдиними

підходами та принципами. На нашу думку, в основу дер�

жавної підтримки придбання сільськогосподарської тех�

ніки, обладнання та інших основних фондів повинен

бути закладений компенсаційний механізм підтримки,

що забезпечує обгрунтоване формування та викорис�

тання фондів державної підтримки, в тому числі і лізин�

гового фонду, який формується, як пропонувалося ра�

ніше, за рахунок державного і регіональних бюджетів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, вдосконалення державної підтримки

відтворювальних процесів у сільському господарстві

має бути засноване на використанні компенсаційного

механізму з науково обгрунтованою системою норма�

тивів компенсації витрат на придбання матеріально�тех�

нічних ресурсів. Окремим напрямом державної підтрим�

ки має бути стимулювання створення кооперативних

машинно�технологічних станцій, які об'єднують малі

господарства і дозволяють їм використовувати сучасну

високопродуктивну техніку. Такі кооперативні об'єднан�

ня можуть виступати реальними лізингоотримувачами і

повноцінно брати участь у системі агропромислового

лізингу.
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Оскільки інвестиційна активність сільської місце�

вості є основною характеристикою інвестиційної діяль�

ності, що відбиває її інтенсивність і масштаб, зростає

потреба в її діагностиці з використанням гнучкого і адап�

тованого до вимог конкретного інвестора аналітичного

інструментарію.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF CASH FLOW MANAGEMENT EFFICIENCY
OF ENTERPRISES IN RISKS AND UNCERTAINTY CONDITIONS

У статті розглянуто методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потока�
ми підприємств в умовах ризиків та невизначеності. Метою статті стало виявлення та обгрун�
тування методичних аспектів аналізу ефективності управління грошовими потоками
підприємств в умовах ризиків та невизначеності. Позитивний грошовий потік насправді необ�
хідний для отримання прибутку. Кожному підприємству потрібно достатньо грошей, щоб пла�
тити своїм працівникам та постачальникам, щоб виготовляти товари (продукцію). Але якщо у
підприємства немає грошей на виготовлення товару (продукції), підприємство не отримає при�
буток. Тож керівництву підприємства дійсно потрібно структурувати бізнес, щоб мати позитив�
ний грошовий потік для розвитку бізнесу збільшення прибутку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Ефективне управління грошовими потоками має

важливе значення для виживання кожного бізнесу та

кожного підприємства. Це може бути навіть важливіше,

ніж виробництво товарів чи послуг або здійснення про�

дажу. Більшість підприємств може втратити клієнта і

продовжувати працювати. Однак наявність готівки, коли

це буде потрібно, зокрема для виплати заробітної пла�

ти, податків чи критичного постачальника, і компанія

може раптово вийти з бізнесу. Управління грошовими

потоками допомагає уникнути таких операційних криз,

застосовуючи деякі основні принципи до управління

грошовими потоками.

Отже, грошовий потік — одна з найважливіших

складових успіху бізнесу. Без готівки прибуток не має

сенсу. Прибутковий бізнес на папері опиниться в стані

банкрутства, якщо кількість готівки, що надходить буде

меншою порівняно з сумою готівки, що витрачається.

Підприємства, які не здійснюють належного управлін�

Однією з основних цілей дослідження є оцінка відносного впливу систематичних та несис�
темних ризиків при отриманні прибутку від фінансово�господарської діяльності підприємства
за умови ефективного управління грошовими потоками. Дослідження підкреслює вплив обох
ризиків на коефіцієнти ліквідності та платоспроможності в умовах нестабільності. У дослідженні
використовується багатовимірний аналіз, який є підходом до моделювання панельних даних з
метою пояснення зв'язку між відібраними змінними та прибутковістю діяльності. Розроблено
практичні рекомендації щодо удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

The article considers the methodological aspects of the analysis of the effectiveness of cash flow
management of enterprises in terms of risk and uncertainty. The aim of the article was to identify
and substantiate the methodological aspects of the analysis of the effectiveness of cash flow
management of enterprises in terms of risk and uncertainty. Positive cash flow is actually needed to
make a profit. Every company needs enough money to pay its employees and suppliers to make
products. But if the company does not have money to manufacture products, the company will not
make a profit. Therefore, the management of the enterprise really needs to structure the business
to have a positive cash flow for business development to increase profits.

Cash flow is a measurement of the amount of cash that enters and leaves the business of an
enterprise over a period of time. If the company has a positive cash flow, the business receives more
cash, so the company can pay bills and cover other costs. To achieve a positive cash flow it is necessary
to work on it. It is necessary to analyze and manage the cash flow of the enterprise to more effectively
control the inflow and outflow of cash. Investors estimate a company's profitability by predicting
cash flows and then discounting it at a rate that reflects its risk.

One of the main objectives of the study is to assess the relative impact of systematic and non�
systemic risks in making a profit from the financial and economic activities of the enterprise under
the condition of effective cash flow management. The study emphasizes the impact of both risks on
liquidity and solvency ratios in conditions of instability. It is used multidimensional analysis, which is
an approach to panel data modeling to explain the relationship between selected variables and
profitability. The definition of cash flow management for a business can be summarized as a process
of monitoring, analyzing and optimizing the net amount of cash inflows minus cash outflows. Net
cash flow is an important measure of the financial condition of any business. Practical
recommendations for improving the cash flow management of the enterprise have been developed.

Ключові слова: грошові кошти, системний ризик, несистемний ризик, підприємство, прибуток.

Key words: cash, systemic risk, non�systemic risk, enterprise, profit.

ня грошовими потоками, не можуть здійснювати інвес�

тиції, необхідні для отримання конкурентних переваг,

або їм доведеться платити більше, щоб позичати гроші

для функціонування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом багатьох років академічні дослідження

виявили, що проблеми з грошовими потоками можуть

бути однією з основних причин невдач для бізнесу. Про�

тягом багатьох років вчені виявили, що недостатня

кількість грошових коштів є однією з основних причин

невдач бізнесу у поєднанні з відсутністю досвіду, пога�

ним місцезнаходженням, поганим управлінням запаса�

ми та надмірними інвестиціями у основні фонди.

Mohammad Fawzi Shubita у своїх працях досліджує

здатність компонентів грошового потоку передбачати

доходи підприємства. Звіт про рух грошових коштів

допомагає своїм користувачам приймати раціональні

економічні рішення, надаючи їм обгрунтовану основу

для оцінки спроможності підприємства отримувати го�
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тівку. Фінансово�аналітичні дані мають прогностичну

цінність, якщо їх можна використовувати як вхідні дані

для різних моделей прогнозування майбутніх резуль�

татів. Основні результати продемонстрували сильний

зв'язок між грошовими потоками та майбутніми прибут�

ками підприємств. Це допомагає оцінити фінансову

гнучкість компанії, її ліквідність та ризики.

Mo'taz Kamel Al Zobi and Othman Hel Al�Dhaimesh

вивчали причина банкрутства підприємств, незважаю�

чи на те, що їхні фінансові звіти давали позитивні по�

казники. Причина — неможливість компаній генерува�

ти грошові потоки для покриття їх зобов'язань, навіть

якщо вони мають чистий прибуток.

Отже, тема аналізу ефективності управління грошо�

вими потоками підприємств в умовах ризиків та неви�

значеності є надзвичайно актуальною та своєчасною.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — виявити та обгрунтувати методичні

аспекти аналізу ефективності управління грошовими по�

токами підприємств в умовах ризиків та невизначеності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Грошовий потік — це рух коштів до підприємства та

поза ним. Для аналізу ефективності управління грошо�

вими потоками підприємств в умовах ризиків та невиз�

наченості слід відстежувати грошові потоки щотижня,

щомісяця чи щокварталу. По суті, існує два види гро�

шових потоків:

— Позитивний грошовий потік: відбувається, коли

грошові кошти, що надходять до підприємства від про�

дажів, дебіторської заборгованості тощо, перевищують

суму грошових коштів, які залишаються у підприємства

через кредиторську заборгованість, щомісячні витра�

ти, заробітну плату тощо.

— Негативний грошовий потік: відбувається, коли

відтік готівки більший за надходження. Як правило, це

означає неефективне управління грошовими потоками

підприємства, але є кроки, які можна вжити, щоб вип�

равити ситуацію та заробити або зібрати більше грошо�

вих коштів, одночасно зберігаючи або скорочуючи вит�

рати.

Грошовий потік — це вимірювання суми грошових

коштів, які надходять і виходять з бізнесу підприємства

за певний період часу. Якщо у підприємства позитивний

грошовий потік, у бізнес надходить більше грошових

коштів, тому підприємство може оплачувати рахунки та

покривати інші витрати. Якщо у підприємства негатив�

ний грошовий потік, то підприємство не може здійсню�

вати ці виплати. Для досягнення позитивного грошово�

го потоку необхідно над цим працювати. Потрібно ана�

лізувати та управляти грошовим потоком підприємства,

щоб ефективніше контролювати надходження та відтік

готівки. Рекомендується провести аналіз грошових по�

токів, щоб переконатися, що є достатньо грошей щомі�

сяця для покриття зобов'язань підприємства у наступ�

ному місяці. На рисунку 1 показано величину чистого

прибутку (збитку) підприємств національної економіки

за видами економічної діяльності у 2019 році.

Прибуток не дорівнює грошовому потоку. Не мож�

ливо просто переглянути звіт про прибутки та збитки

підприємства і зрозуміти його грошовий потік. Багато

інших фінансових показників впливають на грошовий

потік підприємства, включаючи дебіторську заборго�

ваність, запаси, кредиторську заборгованість, капітальні

видатки та обслуговування боргів. Розумне управління

грошовими потоками вимагає точкового зосередження

на кожному з цих драйверів грошових потоків, на дода�

фінансова та страхова 
діяльність ; 318,40

операції з нерухомим 
майном; 1675,20

промисловість; 
8421,80

тимчасове  
розміщування й 

харчування; 44953,50

транспорт, складське  
господарство; 

15165,60
оптова та роздрібна 
торгівля; 20617,30

будівництво; 4245,60

сільське , лісове  та 
рибне  господарство; 

108561,50

професійна, наукова 
діяльність; -3,70

освіта; 384,20

інформація та 
телекомунікації; 

69037,80

Рис. 1. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності
у 2019 році, млн грн
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ток до ефективного управління прибутками або збит�

ком.

Позитивний грошовий потік насправді необхідний

для отримання прибутку. Кожному підприємству по�

трібно достатньо грошей, щоб платити своїм працівни�

кам та постачальникам, щоб виготовляти товари (про�

дукцію). Продаж тих товарів (продукції) допомагає отри�

мати прибуток. Але якщо у підприємства немає грошей

на виготовлення товару (продукції), підприємство не

отримає прибуток. Тож керівництву підприємства дійсно

потрібно структурувати бізнес, щоб мати позитивний

грошовий потік, щоб бізнес розвивався та збільшував

прибуток.

Однією з основних цілей дослідження є оцінка

відносного впливу систематичних та несистемних ри�

зиків при отриманні прибутку від фінансово�господарсь�

кої діяльності підприємства за умови ефективного

управління грошовими потоками. Дослідження підкрес�

лює вплив обох ризиків на коефіцієнти ліквідності та

платоспроможності під час кризи. У дослідженні вико�

ристовується багатовимірний аналіз, який є підходом до

моделювання панельних даних з метою пояснення зв'яз�

ку між відібраними змінними та прибутковістю діяль�

ності.

Компроміс між ризиками та прибутками був широ�

ко вивчений у фінансовій літературі та ступінь, в якому

на управління грошовими потоками впливають система�

тичні компоненти, несистематичні фактори або їх по�

єднання ще підлягає дослідженню. Іншими словами,

загальна дисперсія прибутку σI
2= ßI

2σm
2 + σεi2 може бути

розбита на два терміни. Перший доданок, ßi, є систе�

матичним компонентом ризику підприємства, який пред�

ставляє ту частину дисперсії прибутку, яка пояснюєть�

ся загальною мінливістю ринку. Другий доданок, σεi, є
несистематичною складовою ризику підприємства, яка

представляє частину дисперсії прибутку, яка не пов'я�

зана із загальною мінливістю ринку. Якщо позитивна

або негативна новина не стосується змін у майбутніх

грошових потоках, тоді вона може бути пов'язана зі

змінами в обліковій політиці підприємства та система�

тичному ризику.

Інвестори оцінюють прибутковість підприємства за

допомогою передбачуваності грошових потоків, а потім

дисконтування її за ставкою, що відображає її ризик.

Ліквідність підприємства — це важливий фактор, який

впливає на можливість отримання прибутків підприєм�

ством. Ліквідність вимірює здатність підприємства ви�

конувати свої платіжні зобов'язання. У цьому відно�

шенні, очікується, що підприємства з високим рівнем

ліквідності матимуть вищі прибутки. Наявність ліквідних

активів може сигналізувати про здатність підприємств

отримувати прибутки без необхідності вдаватися до

зовнішніх джерела фінансування. На противагу цьому,

прихильники фінансової гнучкості стверджують, що

підприємствам необхідно реагувати своєчасно до не�

передбачених змін у їх грошових потоках та інвестиціях.

Інший напрям літератури стверджує, що збільшення гро�

шових коштів пов'язане із зменшенням можливості от�

римання прибутків. Це твердження випливає зі змін у

характеристиках підприємства, таких як збільшення

несистемного ризику, пов'язаного з збільшенням невиз�

наченості потоку грошових коштів у поєднанні з тенден�

цією підприємств володіти меншою кількістю запасів та

дебіторської заборгованості.

Отже, вплив політики ліквідності досить суперечли�

вий. Попри те що ліквідність впливає на здатність під�

приємств виконувати свої зобов'язання, поточні інвес�

тиційні потреби компанії впливають на їхнє рішення

щодо виплати надлишкових грошових потоків у вигляді

дивідендів або утримувати готівку для майбутніх інвес�

тицій. У цьому плані компанії з високими витратами на

зовнішні фінанси, як правило, заощаджують значну ча�

стину своїх грошових потоків.

Взаємозв'язок між розміром підприємства та при�

бутковістю грунтується на ідеї, що більші фірми є більш

зрілими і, отже, мають легший доступ до ринків капіта�

лу, достатні грошові потоки, ніж менші фірми. Гіпотеза

вільного грошового потоку стверджує, що підприємства

з надлишком вільного грошового потоку, що перевищує

їх поточні інвестиційні потреби мають перевагу для

здійснення високих виплат дивідендів. Оскільки випла�

та дивідендів зменшує надлишок грошових потоків, що

зберігається на розсуд менеджерів допомагає уникну�

ти неоптимальних інвестицій, узгоджує цілі менеджерів

з цілями акціонерів, а отже, мінімізує конфлікт між кон�

трагентами. Так само пропозиція більших дивідендів

підприємствами з надлишковим грошовим потоком є

прийнятим поняттям, оскільки дивіденди виплачуються

з надлишкового грошового потоку після задоволення

вимог до оборотного капіталу та капітальних витрат. У

цьому випадку грошовий потік такий же сильний, як і

прибуток, у формуванні ефективної фінансово�госпо�

дарської діяльності підприємства.

Змінні, використані у цьому дослідженні, можна

класифікувати так: по�перше, залежна змінна — ко�

ефіцієнт прибутковості. По�друге, змінні ризики під�

приємства, а саме систематичні та несистематичні ри�

зики. По�третє, основні фінансово�облікові змінні вста�

новлюються як часові варіанти протягом років вибірко�

вого періоду. Включають такі показники: грошовий

потік, ліквідність, кредитоспроможність, капітал тощо.

Змінні визначаються наступним чином:

1. Коефіцієнт прибутковості (DPR) визначається як

до співвідношення прибутку до капіталу, інвестованого

в отримання цього прибутку.

2. Систематичний ризик (SYS) є добутком бета�ко�

ефіцієнта акцій та стандартного відхилення ринкової

віддачі.

3. Несистематичний ризик (UNSYS) — це стандарт�

не відхилення прибутку мінус систематичний ризик

акцій.

4. Рентабельність (NOPATTA) розраховується як

відношення прибутку після сплати податків до загаль�

них активів.

5. Грошовий потік (FCFTA) — це вільний грошовий

потік, розрахований як операційний грошовий потік за

вирахуванням зміни в оборотних коштах та зміні капі�

тальних витрат, поділених на загальні активи.

6. Ліквідність (CASHTA) вимірюється як відношен�

ня грошових коштів до загальних активів. Поточний ко�

ефіцієнт ліквідності (CR) — це ще один показник лік�

відності, який використовується для перевірки надій�

ності розрахунків.
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7. Зароблений капітал є показником життєвого цик�

лу, що вимірюється як коефіцієнт чистого прибутку після

оподаткування до загального капіталу (REE) або оці�

нюється як відношення чистого прибутку після оподат�

кування до загальних активів (RETA).

8. Кредитне плече вимірюється як відношення дов�

гострокового боргу до загальних активів (LTDTA).

9. Зростання підприємства визначається показника�

ми річних темпів зростання сукупних активів (TA) і по�

казує життєвий цикл підприємства.

При аналізі ефектів взаємодії між детермінантами

коефіцієнта прибутковості кожен із системними та без�

системними ризиками розробляються такі змінні взає�

модії:

10. Систематичний ризик * Рентабельність (SYS * NOPATTA).

11. Систематичний ризик*Грошовий потік (SYS*FCFTA).

12. Систематичний ризик*Ліквідність (SYS*CASHTA).

13. Систематичний ризик*Зароблений капітал (SYS*REE).

14. Системний ризик*Кредитне плече (SYS*LTDTA).

15. Систематичний ризик*Постійне зростання (SYS*TA).

16. Несистематичний ризик * Рентабельність (UNSYS * NOPATTA).

17. Несистематичний ризик*Грошовий потік (UNSYS*FCFTA).

18. Несистематичний ризик*Кредитне плече (UNSYS*LTDTA).

19. Несистематичний ризик*Ліквідність (UNSYS*CASHTA).

20. Несистематичний ризик* Постійне зростання (UNSYS* TA).

Крім того, в аналізі використовуються такі конт�

рольні змінні:

1. Хронометраж (з t = 1,...., T) — це змінні часу, які

контролюють вплив часу на прибутковість підприємств.

Ця змінна необхідна через неминучість вплив часу на

прибутковість фінансово�господарської діяльності.

2. Криза — це фіктивна змінна, що позначає кризо�

вий період 2008—2009 років.

Запропонована методологія покликана дослідити

детермінанти коефіцієнтів прибутковості з точки зору

встановлених дат за групами відповідно до розміру

підприємства, галузі. Для досягнення цілей досліджен�

ня розробляються та вивчаються дві моделі. Модель (1)

зосереджена на детермінантах коефіцієнта прибутко�

вості та змінні взаємодії ризику підприємства. Модель

(2) охоплює детермінанти коефіцієнта прибутковості та

фінансових змінних кризової взаємодії.

Множинний регресійний аналіз використовується як

засіб проведення багатовимірного аналізу одночасно

аналізуючи три або більше незалежних змінних. Цей

аналіз спрямований на оцінку міцності зв'язку між за�

лежною змінною та однією або кількома пояснюваль�

ними змінними. Його також можна використовувати як

засіб прогнозування змінної з однієї або декількох не�

залежних змінних. Використовується множинний рег�

ресійний аналіз для вивчення впливу різних детермінант

ефективності управління грошовими потоками під�

приємств в умовах ризиків та невизначеності. Це оці�

нюється за допомогою такної моделі:

Ytk = αk +  Xіtk + λk + υtk ,
де t = 1,….., n;

k = кількість показників у кожній групі;

y
tk

 = коефіцієнт прибутковості (DPS);

X
itk

 = детермінанти ризиків;

λ
к
 = строк випадкової помилки через індивідуальні

ефекти;

υtk  = випадкова помилка.
На основі наведених змінних пропонуються такі те�

оретичні моделі для пояснення аспектів аналізу ефек�

тивності управління грошовими потоками підприємств

в умовах ризиків та невизначеності.

DPS* = λ × EPS (1),

DPSt � DPSt � 1 = (DPS*� DPSt � 1) (2),

DPSt = α + (λγEPS) + (1 � γ) DPSt � 1 (3),

де γ — цільовий коефіцієнт прибутку, λ — швидкість

коригування до цільового коефіцієнта прибутку, що

показує, як швидко менеджери з часом пристосовують�

ся до цільового коефіцієнта прибутку, α — константа

очікується, що це буде позитивне відображення схиль�

ності підприємств не скорочувати прибутковість. DPS і

EPS означають прибутковість та рентабельність відпо�

відно.

Отже, розглянувши взаємозв'язок між прибутком

та грошовими потоками підприємства, можна запро�

понувати рекомендації щодо покращення грошового

потоку. Більшість власників бізнесу розглядають зро�

стання як вирішення проблеми грошових потоків. Ось

чому часто досягаючи мети розширення бізнесу, вияв�

ляється, що в цьому процесі підприємства збільшили

свої проблеми з грошовими потоками. Необхідно пла�

нувати зростання та відповідні грошові витрати зазда�

легідь, щоб вони не стали несподіванкою. Рекомен�

дується вжити таких практичних кроків для кращого

управління грошовими потоками, особливо для зрос�

таючого бізнесу:

1. Збір дебіторської заборгованості — для приско�

рення отримання та обробки дебіторської заборгова�

ності пропонується кілька кроків: централізувати бан�

ківську діяльність в одному банку; пропонувати клієнтам

знижки, якщо вони швидко оплачують рахунки.

2. Посилення кредитних вимог — підприємствам ча�

сто доводиться надавати кредити клієнтам, особливо

коли вони починають або розвивають бізнес. Але не�

обхідно заздалегідь провести дослідження, щоб визна�

чити ризик надання кредиту кожному клієнту. Чи можуть

вони своєчасно оплачувати рахунки? Чи мають вони

проблеми з грошовими потоками?

3. Збільшення продажів — якщо підприємству по�

трібно більше готівки, варто намагатися залучити нових

клієнтів або продати додаткові товари чи послуги своїм

існуючим клієнтам. Залучення нових клієнтів має важ�

ливе значення для зростаючого бізнесу, але для пере�

творення потенційних клієнтів у продажі може знадо�

битися час і гроші. Продавати більше існуючим клієнтам

дешевше, і можливо це зробити, проаналізувавши, що

вони купують і чому — інформація, яка може навіть при�

вести до збільшення маржі прибутку і отримати більше

грошових коштів. Але підприємствам потрібно бути обе�

режними при збільшенні продажів, тому що можна про�

сто збільшити дебіторську заборгованість, а не фактич�

ну готівку, якщо ці продажі йдуть у кредит.

4. Знижки при ціноутворенні. Один із варіантів

збільшення грошового потоку — запропонувати клієн�

там знижки, якщо вони сплачують достроково. Хоча ця

практика може вплинути на рентабельність діяльності,

вона може допомогти управлінню грошовими потока�

ми, стимулюючи клієнтів здійснювати платежі раніше,

ніж зазвичай вимагають платіжні цикли.
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5) Забезпечення кредитів — короткострокові про�

блеми з грошовими потоками іноді можуть вимагати, щоб

підприємство взяло кредит у фінансовій установі. Реко�

мендуються поновлювані кредитні лінії або позики на

власний капітал. У більшості випадків цей вид запозичень

досягає своїх цілей, хоча під час фінансової кризи бага�

то банків скасовували кредитні лінії та залучали позики.

Один із способів утримання контролю над грошови�

ми потоками підприємства — це відстежувати результа�

ти грошових потоків щомісяця, щоб визначити, чи ство�

рює керівництво тип грошового потоку, якого потребує

цей бізнес. Це також допомагає краще створювати про�

гнози грошових потоків, на які можна покластися під час

прийняття бізнес�рішень щодо розширення бізнесу та

обслуговування наявних рахунків. На рисунку 2 згрупо�

вано основні аспекти управління грошовими потоками

підприємств в умовах ризиків та невизначеності.

Визначення управління грошовими потоками для

бізнесу можна узагальнити як процес моніторингу, ана�

лізу та оптимізації чистої суми грошових надходжень

мінус грошові витрати. Чистий грошовий потік є важли�

вою мірою фінансового стану будь�якого підприємства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, провівши дослідження методичних аспектів

аналізу ефективності управління грошовими потоками

підприємств в умовах ризиків та

невизначеності можна стверджу�

вати, що для підприємств най�

важливішим аспектом управлін�

ня грошовими потоками є уник�

нення подовженого дефіциту

грошових коштів, викликаного

надто великим розривом між

надходженнями та відтоками

грошових коштів. Підприємство

не зможе залишатися у бізнесі,

якщо не зможе тривалий час оп�

лачувати рахунки.

Будь�яке підприємство, яке

зазнає швидкого розширення,

також може зіткнутися з пробле�

мами грошових потоків. Розши�

рення бізнесу, як правило, пе�

редбачає вищі витрати на оплату

праці, оскільки наймаються нові

працівники, вища орендна плата

за додаткові приміщення, більші

витрати на рекламу та більші ка�

пітальні вкладення в нові при�

міщення, обладнання тощо. Не�

обхідність підтримувати підви�

щений рівень товарних запасів

також може використати надли�

шок готівки. Надання кредитів

іншим підприємствам — це ще

один поширений спосіб для

підприємств зіткнутися з пробле�

мами грошових потоків. Рахунки�

фактури зазвичай здійснюються

на 30 або 60�денних умовах, і

клієнти часто затримують платежі, що може призвести

до того, що підприємство опиниться у кризі грошових

потоків.

Власникам бізнесу, потрібно регулярно проводити

аналіз грошових потоків і використовувати прогнозуван�

ня грошових потоків, щоб вжити необхідних заходів,

усунути проблеми з грошовими потоками. Програмне

забезпечення діяльності полегшує аналіз грошових по�

токів. Це перший крок до управління грошовими пото�

ками. Другий крок управління грошовими потоками —

це розробка та використання стратегій, які підтримува�

тимуть адекватний грошовий потік для окремого бізне�

су. Однією з найбільш корисних стратегій для підприє�

мства є скорочення періоду конвертації грошових по�

токів, щоб бізнес міг приносити гроші швидше.

Напрямом подальших досліджень є включення про�

гнозування у процес прийняття рішень стосовно грошо�

вих потоків підприємств.
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CONDITIONS OF CHANGE OF MARKETING BEHAVIOR IN THE ONLINE MARKET, PANDEMIC
COVID~19, BUSINESS COMMUNICATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT

У статті розглянуто моделювання сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах
зміни маркетингової поведінки на онлайн�ринку, пандемії COVID�19, бізнес�комунікацій та
управління персоналом. Результати оцінювання розвитку інноваційного підприємництва за�
свідчили, що зростання кількості інноваційно�активних підприємств Україні відбувалося зав�
дяки реалізації інноваційної діяльності у напрямі дифузії маркетингових та організаційних інно�
вацій та зменшення технологічних інновацій, що говорить про низьку здатність інноваційного
підприємництва здійснювати науково�технічний прогрес і стимулювати технологічні перетво�
рення у вітчизняній економіці. Отже, на часі формування державної політики у напрямку стиму�
лювання розвитку нововведень у виробництві, що змінить подальший тренд розподілу інно�
вацій та забезпечить стимулювання стратегічно важливих галузей. Оцінено динаміку позицій
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Необхідним заходом є аналіз розвитку інноваційно�

го підприємництва за секторами та регіонами України.

Важливість здійснення такого оцінювання викликана

необхідністю виявлення імпульсів, що сприяють або пе�

решкоджають створенню та розвитку інноваційних

підприємств, визначенні "точок росту", концептуалізації

конкурентних переваг за секторами економіки, підви�

щенні темпів економічного зростання в умовах недоско�

налої конкуренції, деталізації перспективних заходів та

впроваджені ефективних інструментів державного ре�

гулювання інноваційною діяльністю в системі національ�

ної економіки. Зазначені факти актуалізують тему до�

слідження.

України у рейтингу Глобального індексу інновацій. Визначено, що втрати позиції нашої країни у
згаданому рейтингу обумовлені низькою спроможністю держави формувати людський капітал,
що зайнятий в інноваційній діяльності, ефективно розвивати інфраструктурні елементи, підтри�
мувати технологічні розробки та сприяти розвиткові інноваційно�орієнтованого бізнесу засо�
бами державного регулювання.

The article considers modeling of sustainable development of innovative entrepreneurship in the
conditions of changing marketing behavior in the online market, pandemic COVID�19, business
communications and personnel management. It is proved that the necessary measure is the analysis
of the development of innovative entrepreneurship by sectors and regions of Ukraine, caused by the
need to identify impulses that promote or hinder the creation and development of innovative
enterprises, identify "growth points", conceptualize competitive advantages by economic sectors
conditions of imperfect competition, detailing of perspective measures and introduction of effective
tools of state regulation of innovation activity in the system of national economy. The conditions for
the development of innovative entrepreneurship are generalized: the centers of infrastructural
support of innovative enterprises are formed; national, regional and local development support
programs are implemented; tax levers of their activity are revised; benefits and subsidies are provided
to innovative entrepreneurs. The results of the evaluation of innovative entrepreneurship showed
that the growth of the number of innovative enterprises in Ukraine was due to the implementation of
innovative activities in the direction of diffusion of marketing and organizational innovations and
reduction of technological innovations, which indicates low ability of innovative entrepreneurship
economy. Thus, it is time to form a state policy in the direction of stimulating the development of
innovations in production, which will change the further trend of the distribution of innovations and
provide incentives for strategically important industries. The dynamics of Ukraine's position in the
rating of the Global Innovation Index is assessed. It is determined that the loss of our country's position
in this ranking is due to the low ability of the state to generate human capital engaged in innovation,
effectively develop infrastructure elements, support technological development and promote the
development of innovation�oriented business through government regulation.

Ключові слова: моделювання, сталий розвиток, інноваційне підприємництво, зміна маркетингової по�

ведінки, онлайн�ринок, пандемія COVID�19, бізнес�комунікації, управління персоналом.

Key words: modeling, sustainable development, innovative entrepreneurship, change of marketing behavior,

online market, pandemic COVID�19, business communications, personnel management.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ
АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Необхідність залучення міждисциплінарного підхо�

ду при дослідженні інноваційних процесів у економіці,

що трансформується, обумовлюється тим, що будь�якій

інноваційному проєкту, нововведенню або науковому

відкриттю необхідний спочатку детальний аналіз змісту

основних методик, методологій та дисциплін в межах

яких слід описувати такі явища [1; 6; 8; 10]. Завдяки чому

можливо у подальшому переглянути існуючи та визна�

чити нові механізми державного регулювання розвит�
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ком інноваційного підприємництва в умовах трансфор�

мації економіки.

При дослідженні методологічних підходів держав�

ного регулювання розвитком інноваційного підприєм�

ництва слід використовувати праці вчених, які підтвер�

дили свою важливість у контексті визнаної проблема�

тики [2; 3; 7; 9]. Основи використання структурного, си�

нергетичного, системно�функціонального підходів при

оновленні державного регулювання у підприємництві та

виявленні концептуальних засад реалізації інноваційної

політики в ринкових умовах відображені у багатьох пра�

цях. Розгляд досліджень перелічених науковців засвід�

чує, що вони зазвичай намагалися знайти вирішення

проблематики ефективного державного регулювання

тільки з використанням окремої або декількох дис�

циплін. Водночас розгалуженість та мінливість іннова�

ційної діяльності у підприємництві позначає необхідність

застосування арсеналу міждисциплінарних методолог�

ічних підходів [4; 5]. Розвиток сучасного інноваційного

підприємництва передбачає використання різноманіт�

них видів економічної діяльності та реалізації розгалу�

жених комунікацій з інфраструктурними елементами і

інститутами.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження моделювання сталого

розвитку інноваційного підприємництва в умовах зміни

маркетингової поведінки на онлайн�ринку, пандемії

COVID�19, бізнес�комунікацій та управління персона�

лом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Слід відзначити, що Україна тільки починає створю�

вати умови для розвитку інноваційного підприємницт�

ва:

формуються осередки інфраструктурної підтримки

інноваційних підприємств;

впроваджуються національні, регіональні та місцеві

програми підтримки розвитку;

переглядаються податкові важелі їх діяльності;

надаються пільги та субсидії інноваційно�активним

підприємцям.

Проте, як свідчать результати діяльності зазначених

підприємств, ці заходи є не достатньо ефективними та

не дають бажаних результатів.

У такій ситуації для сучасної України потреба у спри�

янні розвитку інноваційного підприємництва посилюєть�

ся, з одного боку, конкуренцією західних фірм з точки

зору високого технологічного рівня і якості продукції, і,

з іншого боку, конкуренцією країн Азії, заснованої на

дешевій робочій силі. При цьому, відповідно до даних,

відображених у низці міжнародних рейтингів, Україна має

досить низькі позиції з розвитку інноваційної діяльності

у порівнянні з розвиненими країнами світу. Так, відпові�

дно до опублікованого агентством Bloomberg рейтингу

60 кращих інноваційних економік світу (The Bloomberg

Innovation Index), Україна протягом останніх років мала

негативну тенденцію до зниження своїх позицій.

Негативний тренд України у згаданому рейтингу у

2019 році обумовлений низькою продуктивністю праці

(60 місце серед 60 країн), недостатньою інтенсивністю

досліджень та розробок (54 місце), незначною кількістю

виробництва товарів з високою доданою вартістю

(58 місце), низьким рівнем концентрації досліджень

(46 місце). При цьому наша країна має певний потенціал

до покращення цієї ситуації за рахунок достатньо висо�

кого рівня ефективності вищого навчання (28 місце), па�

тентної активності (35 місце) та концентрації високих

технологій (37 місце) [7].

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Місце у рейтингу 
Країни світу 

71 
(142) 

63 
(143) 

64 
(141) 

56 
(128) 

50 
(127) 

43 
(126) 

47 
(129) 

Суб-індекси:        
Ринкові інституції 105 103 98 101 101 107 96 
Людський капітал та 
дослідження  

44 45 36 40 41 43 51 

Інфраструктура 91 107 112 99 90 89 97 
Розвиток ринку 82 90 89 75 81 89 90 
Розвиток бізнесу 79 87 78 73 51 46 47 
Знання та 
технологічні 
розробки 

45 32 34 33 32 27 28 

Творчі розробки 81 77 75 58 49 45 42 

Таблиця 1. Динаміка позицій України за даними, відображеними у рейтингу
Глобального індексу інновацій

Складники 2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

Місце у рейтингу +8 -3 -6 +4 -4 

Інститути ринку -+7 0 +1 +11 +14 
Інфраструктурне 
забезпечення 

0 -1 -6 -3 +21 

Макроекономічний стан +2 -29 +6 +7 -12 
Початкова освіта та 
охорона здоров’я 

+19 -2 -9 +1 -48 

Освіта усіх рівнів +3 +6 +1 -2 -9 
Забезпечення товарного 
ринку 

+12 +6 -2 +7 +44 

Становище ринку праці +4 +24 +17 -13 +27 
Функціонування 
фінансового ринку 

+10 -14 -9 +10 -16 

Технологічне озброєння +9 -1 +1 +4 +3 
Ємність ринку 0 -7 -2 0 0 
Розвиток підприємництва -2 +8 +7 +8 +5 
Нововведення +12 +27 +2 -9 +1 

Таблиця 2. Динаміка змін позицій України
за складниками "Індексу глобальної

конкурентоспроможності"
(од., відносно попереднього періоду)
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Відповідно звітних даних Глобального індексу інно�

вацій (The Global Innovation Index) Україна у 2019 році

втратила свої позиції на 4 місця та зайняла 47 сходинку

серед країн світу за якими здійснювалося рейтингове

оцінювання (табл. 1).

Втрата Україною позицій у вищевказаному рейтин�

гу обумовлена значним погіршенням таких показників,

як: "Людський капітал та дослідження" (зниження на

8 позицій у порівнянні з 2018 роком), "Інфраструктура"

(зниження на 6 позицій). Показники "Розвитку бізнесу"

і "Знань та технологічних розробок" погіршили свої зна�

чення у 2019 році на 1 позицію. При цьому позитивну

динаміку відобразили показники: "Ринкові інституції"

(зростання на 11 позицій у порівнянні з 2018 роком) та

"Творчі розробки" (зростання на 3 позиції) [7].

Слід зазначити, що ефективність розвитку іннова�

ційної діяльності в країні знаходиться у прямій залеж�

ності від загального стану та конкурентоспроможності

національної економіки, високий рівень якої у свою

чергу, забезпечуватиме вітчизняні інноваційні

підприємництва необхідними для створення та стабіль�

ного функціонування ресурсами. У зв'язку з цим, доц�

ільно розглянути позиції економіки України у міжна�

родному рейтингу країн світу, що характеризують

Індекс глобальної конкурентоспроможності, за яким

у 2018—2019 рр. Україна посіла 85 сходинку [7]. Ук�

раїна втратила 4 позиції у рейтингу глобальної конку�

рентоспроможності та зайняла 85 місце серед 141 краї�

ни світу (табл. 2).

Втрата рейтингових позицій у 2018—2019 роках

обумовлена різким погіршенням показників окремих

суб�індексів, які мали загальну тенденцію до покращен�

ня, починаючи з 2015 року, а саме: "Макроекономічний

стан" (зниження на 12 позицій у порівнянні з попереднім

періодом), "Початкова освіта та охорона здоров'я" (зни�

ження на 48 позицій), "Освіта усіх рівнів" (зниження на

9 позицій), "Функціонування фінансового ринку" (зни�

ження на 16 позицій). В той самий час одні з ключових

показників, що обумовлюють розвиток інноваційної

діяльності в країні, протягом досліджує мого періоду

мають стійку тенденцію до покращення: "Становище

ринку праці" (зростання на 27 позицій), "Забезпечення

товарного ринку" (зростання на 44 позиції), "Розвиток

підприємництва" (зростання на 5 позицій), "Технологіч�

не озброєння" (зростання на 3 позиції), "Нововедення"

(зростання на 1 позицію).

Таким чином, враховуючи дані "Індексу глобальної

конкурентоспроможності" та "Глобального індексу

інновацій", в яких відображений стан розвитку іннова�

ційної діяльності в України за окремими показниками,

слід відзначити, що Україна має інноваційний потенціал

для розвитку інновацій, зокрема людський, що дає

нашій державі конкурентні переваги світовому рівні.

Основні проблеми, які обумовлюють інертний розвиток

2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2018 

Область, 
місто 

% у 
загальній 
кількості 
ІАП 

% у  
загальній 

кількості ПР 

% у 
загальній 
кількості 
ІАП 

% у  
загальній 

кількості ПР

% у 
загальній 
кількості 
ІАП 

% у  
загальній 

кількості ПР

% у 
загальній 
кількості 
ІАП 

% у  
загальній 

кількості ПР

Усього по 
Україні  

100 20,37 100 14,59 100 18,38 8173 28,06 

Вінницька  3,00 24,21 3,57 17,32 2,41 15,17 2,48 24,17 
Волинська  1,95 24,64 1,81 13,31 1,47 14,4 1,75 26,05 
Дніпро- 
петровська  

7,86 19,05 8,40 13,32 9,34 18,98 9,49 28,99 

Донецька  8,14 21,29 1,10 12,89 1,69 11,04 1,77 17,92 
Житомирська  2,01 16,55 2,42 13,92 2,69 17,75 2,29 23,73 
Закарпатська  1,44 16,75 1,62 11,89 1,53 13,83 1,82 26,9 
Запорізька  4,88 26,1 5,97 18,84 4,04 17,5 4,31 28,73 
Івано-
Франківська  

2,57 28,9 3,28 21,07 2,37 19,71 2,17 27,44 

Київська  6,57 27,18 6,56 18,08 5,10 17,7 6,36 30,82 
Кірово- 
градська  

1,37 19,08 2,06 16,94 1,81 19,33 2,01 32,8 

Луганська  2,90 16,07 0,15 15 0,67 12,59 0,75 21,79 
Львівська  6,23 21,92 7,44 15,92 6,59 18,44 6,66 29,14 
Миколаївська  2,61 28,15 2,67 16,34 1,88 15,36 1,63 20,91 
Одеська  3,77 15,01 5,26 12,48 5,24 16,32 4,37 22,65 
Полтавська  1,69 12,99 1,47 6,64 3,08 18,38 2,66 23,56 
Рівненська  2,47 28,79 3,65 0 2,69 23,78 1,28 17,83 
Сумська  1,54 18,54 1,59 11,5 1,83 17,19 1,74 25,4 
Тернопільська 1,37 19,63 1,91 15,2 1,90 19,92 1,91 31,58 
Харківська 8,60 23,89 11,19 20,87 9,40 23,39 8,20 30,1 
Херсонська  1,36 17,50% 1,79 14,66 1,53 16,08 1,55 26,08 
Хмельницька  2,40 23,35 1,96 10,9 1,69 12,8 2,03 23,61 
Черкаська  2,05 19,22 2,08 11,61 1,59 11,81 1,90 21,71 
Чернівецька  1,34 23,13 1,62 16,42 0,71 9,68 0,93 20,05 
Чернігівська  1,83 20,82 2,47 17,78 1,75 16,54 1,71 24,39 
м. Київ 16,83 17,68 17,95 11,41 26,99 21,41 28,24 33,74 

Таблиця 3. Частка інноваційно+активних підприємств за регіонами України,
відповідно до міжнародної методології

Примітка: ІАП — інноваційно�активні підприємства; ПР — підприємств регіону.



Інвестиції: практика та досвід № 21/202128

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підприємництва гуртуються на нестабільності функціо�

нування ринкової інфраструктури, слабкості політично�

го середовища, низькому рівні освіти та незадовільно�

му макроекономічному становищі.

З метою моніторингу показників інноваційної діяль�

ності в країни, а також для отримання можливості їх

якісного порівняння з показниками інших європейських

країн в Україні було запроваджено проведення Держав�

ною службою статистики України статистичного спос�

тереження, яке здійснюється відповідно до "Методоло�

гічних положень з організації державного статистично�

го спостереження щодо інноваційної діяльності

підприємств" [2]. Зазначене статистичне спостережен�

ня складається з двох напрямів:

спостереження за інноваційною діяльністю під�

приємств, що здійснюється за формою № ІНН "Обсте�

ження інноваційної діяльності підприємства за період

20_�20_ років" (проводиться за парними роками через

рік), ураховує вимоги ЄС щодо статистичних обстежень

інноваційної діяльності та передбачає заповнення шаб�

лону анкети, яке затверджена ЄС;

оцінювання інноваційної діяльності промислових

підприємств здійснюється у відповідності форми № 1�

інновація "Обстеження інноваційної діяльності промис�

лового підприємства" (проводиться за парними роками

через рік) [3].

Результати статистичних спостережень по вищевка�

заним напрямам публікуються у відповідних розділах

щорічного статистичного збірника "Наукова та іннова�

ційна діяльність в Україні", а також оприлюднюються

на веб�сторінці на офіційному сайті Державної служби

статистики України [1].

Проаналізуємо данні, які розраховані з урахуван�

ням міжнародної методології відповідно першого на�

пряму статистичного оцінювання, що деталізують по�

зиції регіонів України за розвитком інноваційної

діяльності. На початку існує потреба оцінки динаміки

змін кількості інноваційно�активних підприємств за

територіями України відповідно попередніх років

(табл. 3).

Відповідно до таблиці 3, протягом 2010—2018 років

наявна позитивна тенденція до зростання чисельності

інноваційно�активних підприємств в Україні, про що

свідчить збільшення їх кількості майже на 8% у 2016—

2018 роках у порівнянні з 2010—2012 роками. При цьо�

му, лідируючі позиції за часткою інноваційно�активних

підприємств у загальній кількості регіональних

підприємств протягом 2016—2018 років займали Кіро�

воградська (32,80%), Тернопільська (31,58%), Київсь�

ка (30,82%), Харківська (30,10%), Львівська (29,14%)

області та м. Київ (33,74%). Аутсайдерами за аналогіч�

ним показником у зазначеному періоді були Рівненська

(17,83%), Донецька (17,92%) та Луганська (21,79%)

області. Варто зазначити, що збільшення кількості інно�

ваційно�активних підприємств Україні протягом 2010—

2018 років відбувалося не за рахунок росту виробницт�

ва інноваційної продукції чи розробок інноваційних про�

цесів, а завдяки збільшенню кількості підприємств з не�

технологічними (маркетинговими та/або організаційни�

ми інноваціями), кількість яких у 2016—2018 роках ви�

росла на 13,2% у порівнянні з 2010—2012 роками та на

28,4% у порівнянні з 2014—2016. При цьому кількість

підприємств з технологічними інноваціями знизилась у

2016—2018 роках в цілому на 28,4% у порівнянні з

2014—2016 роками та на 13,2% у порівнянні з 2010—

2012.

Серед видів виробничої діяльності у промисловості

функціонувала найбільша частка інноваційно�активних

підприємств України (49,7% у 2016—2018 роках), на

другому місті знаходилися інноваційні підприємства, що

займалися оптовою торгівлею, за виключенням розпов�

сюдження автотранспортних засобів та мотоциклів

(26,6% у 2016—2018 роках).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Результати оцінювання розвитку інноваційного

підприємництва засвідчили, що зростання кількості

інноваційно�активних підприємств Україні відбувало�

ся завдяки реалізації інноваційної діяльності у напрямі

дифузії маркетингових та організаційних інновацій та

зменшення технологічних інновацій, що говорить про

низьку здатність інноваційного підприємництва

здійснювати науково�технічний прогрес і стимулюва�

ти технологічні перетворення у вітчизняній економіці.

Отже, на часі формування державної політики у на�

прямі стимулювання розвитку нововведень у вироб�

ництві, що змінить подальший тренд розподілу інно�

вацій та забезпечить стимулювання стратегічно важ�

ливих галузей. Оцінено динаміку позицій України у

рейтингу Глобального індексу інновацій. Визначено,

що втрати позиції нашої країни у згаданому рейтингу

обумовлені низькою спроможністю держави форму�

вати людський капітал, що зайнятий в інноваційній

діяльності, ефективно розвивати інфраструктурні еле�

менти, підтримувати технологічні розробки та сприя�

ти розвиткові інноваційно�орієнтованого бізнесу засо�

бами регулювання маркетингової поведінки на онлайн�

ринку, пандемії COVID�19, бізнес�комунікацій та управ�

ління персоналом.
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PERSONNEL PERFORMANCE APPRAISAL METHODS: EVOLUTION UNDER THE INFLUENCE
OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS

Під впливом зовнішніх факторів і розвитку технологій штучного інтелекту змінюються корпо�
ративні стратегії роботи з людськими ресурсами, і одним з головних завдань HR�підрозділу
стає регулярна оцінка персоналу. Завдяки розвитку цифрових інструментів у сфері оцінки пер�
соналу сучасним роботодавцям відкриваються нові можливості скорочення тимчасових та
фінансових витрат на забезпечення бізнесу людськими ресурсами. В статті розглянуто сучасні
тренди, які суттєво впливають на менеджмент персоналу і трансформують HR�функцію на
підприємствах. Визначено найбільш популярні методи оцінки персоналу в сучасних організац�
іях, а також проаналізовано їхні переваги та недоліки. Досліджено найзначніші технологічні роз�
робки останніх років, які мають перевагу над класичними інструментами оцінки в умовах пере�
ходу персоналу на віддалений режим роботи та розгалуженості виробничих команд.

External factors and advances in artificial intelligence technology are changing corporate human
resource strategies, and one of the main tasks of the HR department nowadays is regular staff
appraisal. There is a natural integration of assessment tools and data in companies' activities,
ensuring consistency and validity of different HR decisions at all stages of the employee lifecycle. A
well�organised employee appraisal process is an objective and reliable source of information that is
valuable to both employees and managers. Due to the development of the digital tool in the field of
personnel assessment, today's employers have new opportunities for reducing the time and financial
costs of providing human resources for the business.

The article describes current trends that significantly impact personnel management and are
transforming the companies' HR functions. The most popular personnel assessment methods in modern
organisations have been identified, and their advantages and disadvantages have been analysed.
Traditional methods emphasize rating the individual's personality traits, such as initiative, dependability,
drive, creativity, integrity, intelligence, leadership potential, etc. On the other hand, modern methods
are more inclined towards job achievement and evaluation of work results. Modern methods best suit the
organizations faced with pacing and rely on performance, results, and employee productivity.

In addition, the most significant technological developments in recent years, which have been the
benefit of classical assessment tools in the transition of personnel to a remote mode of operation
and branched production teams, have been identified. Moreover, it has been substantiated that the
traditional goal�setting and annual performance appraisal system focuses on past performance rather
than current and future employee performance. Therefore, the importance of appraisal and feedback
to employees is reduced, which prevents them from working on their behaviour while performing
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Низькі показники продуктивності праці в Україні [1,

с. 11] безпосередньо впливають на рівень конкуренто�

спроможності вироблених товарів і послуг на внутрішнь�

ому і зовнішньому ринках, що в підсумку відбивається

на економіці країни і на рівні життя і добробуту грома�

дян. Однією з актуальних і досить гострих проблем як

компаній бізнес�сегменту, так і державних органів управ�

ління є підвищення ефективності діяльності офісних

співробітників, рішення якої неможливе без сучасних

інструментів моніторингу ефективності повсякденної

діяльності персоналу. Дистанційна робота посилила по�

требу менеджменту в застосуванні data driven�підходу і

автоматизації для підвищення продуктивності праці та

операційної ефективності українських компаній, тому

питання оцінки ефективної робочої поведінки персона�

лу актуальні і потребують більш детального розгляду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнє десятиріччя відзначається інтенсивним зро�

станням інтересу науки та практики до проблем управ�

ління персоналом. Значним внеском у дослідження ме�

тодів оцінювання персоналу стали праці зарубіжних

і вітчизняних вчених, зокрема О.В. Крушельницької

[2], С.О. Цимбалюк, О.М. Білик [3], В.В. Малтиз [4],

А.Я. Кібанова [5], С.Н. Апенько [6], між тим, проблема

пошуку оптимальних методів та інструментів оцінки, ре�

левантних сучасним умовам ведення бізнесу, досі не

вирішена і потребує більш детального дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження розвитку технологій

оцінки персоналу підприємств під впливом пандемії та

розвитку штучного інтелекту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безумовно, стратегічно важливою складовою будь�

якого бізнесу є персонал. Доведено, що компанії з квалі�

their routine tasks. In this regard, companies are encouraged to switch to a continuous process of
goal setting, evaluation and feedback in personnel performance management, and HR managers
are encouraged to use E. Jacks' theory of personnel assessment, given that each manager or
employee's abilities must be appropriate for the position.

Ключові слова: оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, HR�аналітика, технології оцінки персона�

лу, зворотний зв'язок, автоматизація HR�функції, штучний інтелект.

Key words: personnel evaluation, personnel evaluation methods, HR�analytics, personnel evaluation technologies,

feedback, automation of HR function, artificial intelligence.

фікованими кадрами мають більший потенціал для сво�

го розвитку і серйозну конкурентну перевагу на ринку. В

20—30�х роках минулого століття виник інтерес до нау�

кового підходу в організації праці та контролю праців�

ників, у 50—80�х роках почали з'являтися схеми для тес�

тування різних категорій співробітників, спрямовані на

виявлення результативності їх роботи. За радянських

часів атестація та інтерв'ю були єдиними інструментами

оцінки співробітників. Очевидно, що для масштабної, об�

'єктивної та ефективної аналітики цього було не достат�

ньо, і з початку 90�х відбувається систематизація наяв�

них знань і розвиток нових технологій. Так, перше місце

в рейтингу HR�інструментів зайняли психологічні тести,

на зміну їм прийшли ситуаційно�поведінкові тести, які доз�

воляють оцінити реальні дії працівника в змодельованій

ситуації, згодом до них додали оцінне інтерв'ю і весь цей

комплекс перетворився в "центр оцінки".

На сучасний ринок зайнятості в 2020—2021 рр.

вплинула пандемія коронавірусу і її наслідок — черго�

ва економічна і соціальна криза. У зв'язку з цим на рин�

ку праці спостерігаються наступні тренди:

— прискорення автоматизації бізнесу і діджиталі�

зація робочих місць;

— збільшення частки віддалених працівників;

— поява формату гібридного офісу;

— зростання попиту на фахівців в цифровому сег�

менті, у сфері інформаційної безпеки;

— брак молодих фахівців в продажах і на вироб�

ництві;

— активний розвиток сфери гейм�дизайну;

— посилення уваги до корпоративної культури;

— застосування маркетингових інструментів в HR;

— використання штучного інтелекту в управлінні

персоналом (поява високотехнологічних продуктів,

здатних вимірювати рівень стресу, залученість і ефек�

тивність співробітників у режимі реального часу) [7].

Вищезазначені тренди трансформують HR�функцію,

фокусуючи її на необхідності автоматизації процесів уп�

равління на кожному кроці життєвого циклу співробіт�

 Рис. 1. Рівні для оцінки людського капіталу
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Таблиця 1. Методи оцінки персоналу: переваги і обмеження

Метод оцінки Характеристика Переваги Обмеження 
Атестація Перевірка співробітника на  

відповідність займаній посаді 
- Організовується на регулярній основі; 
- дозволяє оцінити потенціал кожного 
співробітника 

- Є ризик задати загальні критерії та 
отримати загальні результати; 
- відсутність зворотного зв'язку від 
співробітників; 
- тривалий; 
- трудомісткий; 
- дорогий 

Центр оцінки 
(assessment centre) 

Оцінка поведінки 
співробітника в змодельованих 
ситуаціях 

- Комплексний; 
- найточніше оцінює компетенції; 
- конфіденційний; 
- індивідуальний підхід; 
- універсальний в застосуванні 

- Важко провести онлайн; 
- немає зворотного зв'язку від 
співробітників; 
- тривалий; 
- трудомісткий; 
- дорогий 

Оцінка 360 Опитування робочого 
оточення співробітника: колег, 
безпосереднього керівника, 
підлеглих, іноді клієнтів 

- Більш об'єктивний результат за рахунок 
широкого кола оцінюючих; 
- різнобічна оцінка; 
- живий зворотний зв'язок; 
- зміцнення корпоративної ідентичності; 
- виявлення проблем, про які керівництво 
може не знати, але знають співробітники 

-Суб'єктивний: основа оцінки - 
думка співробітників; 
- слабо підходить для кадрових 
рішень-вимагає доповнення іншими 
дослідженнями; 
- трудомісткий; 
- не можна проводити часто 

Тестування Оцінка співробітників за 
допомогою тестів у 
паперовому або віртуальному 
форматі 

- Недорогий; 
- зручний; 
- підходить для експрес-оцінок; 
- підходить для малого бізнесу; 
- не вимагає спеціальних психологічних 
компетенцій HR-менеджера 

- Є ризик задати загальні критерії та 
отримати загальні результати; 
- немає зворотного зв'язку від 
співробітників; 
- тривалий; 
- трудомісткий 
 

Управління по 
цілям 
(Management by 
Objectives) 

Робота фахівців 
підпорядкована цілям 
організації і пов'язана з ними 

- Підвищує мотивацію: співробітники 
бачать взаємозв'язок своєї роботи і цілей 
компанії; 
-є елемент зворотного зв'язку; 
- підвищує ефективність контролю і 
планування 

- Суб'єктивний; 
- орієнтований на минулі досягнення; 
- вимагає великих витрат часу; 
- збільшує обсяг роботи з 
документами; 
- складно встановлювати 
верифіковані цілі 

Управління 
результативністю 
(Performance 
Management) 

Керівник ставить завдання 
разом зі співробітником; 
спільна перевірка результату 
здійснюється  
після звітного періоду 

- Приділяє увагу результату, процесу і засобам, 
які були витрачені на досягнення мети; 
- оцінює професійні та особистісні якості 
кожного члена колективу; 
- транслює корпоративну культуру через 
компетенції; 
- націлений на довгострокове навчання і 
розвиток персоналу 

- Вимагає великих затрат часу; 
- можливий тільки в організації з 
розвиненою корпоративною 
культурою; 
- трудомісткий; 
- вимагає підготовки HR-відділу, 
лінійних менеджерів і керівників 

Метод експертних 
оцінок 

Оцінка проводиться групою 
обраних роботодавцем 
експертів, які спочатку 
оцінюють працівника анонімно, 
а потім обговорюють отримані 
результати і приходять до 
загального підсумку 

- Порівняно нетрудомісткий; 
- дає швидкі результати 

- Буває неточний через суб'єктивні 
оцінки; 
- складність в доборі експертів 

Метод KPI Оцінка співробітника за 
ключовими показниками 
ефективності, які прив'язані до 
цілей організації 

- Дає співробітникам чітке розуміння цілей 
і критеріїв оцінки їх роботи; 
- об'єкт оцінки - не тільки діяльність 
співробітника, але і процеси компанії; 
- допомагає коригувати план і розуміти, 
чому не виконуються прогнозні показники 

- Підходить тільки для тих видів 
діяльності, які піддаються 
вимірюванню; 
- є ризики неадекватних показників 
і некоректних шкал; 
- не враховує фактори, що впливають 
на ефективність персоналу 

Матричний метод 
вимірювання 
результативності 

Для кожної посади створюють 
матрицю необхідних у роботі 
ділових і особистісних 
якостей, надалі матриця 
порівнюється з компетенціями 
конкретного співробітника 

- Допомагає інтегрувати корпоративні 
цінності, професійні вимоги і особистісні 
особливості співробітників; 
- незначні витрати; 
- можна проводити щоквартально; 
- допомагає мотивувати людей і націлити 
на досягнення цілей 

- Не можна проводити часто; 
- можливості аналізу обмежені; 
- об'єктивність і точність результату 
обмежена 

Метод 
стандартних 
оцінок 

Оцінка окремих аспектів 
роботи співробітника 
протягом обраного періоду за 
стандартною шкалою, 
результати оформляються у 
вигляді оцінного листа 

- Незначні витрати; 
- доступний; 
- не вимагає спеціальної підготовки; 
- не вимагає значних витрат часу; 
- допомагає оцінювати співробітників 
єдиним чином 

- Суб'єктивний; 
- одностороння оцінка; 
- на результатах можуть 
позначитися особисті взаємини 
співробітника і керівника; 
- стандартна шкала не враховує 
індивідуальних особливостей 

Метод 
ранжирування 

Розподіл співробітників за 
рангами від кращого до 
гіршого; результати 
оформлюються в таблицю або 
у вигляді діаграми 

- Простий; 
- доступний; 
- допомагає простежити за діяльністю 
співробітників і порівняти отримані 
результати з попередніми; 
- дає інформацію для прийняття рішень по 
персоналу: скорочення штату, 
преміювання, підвищення заробітних плат 

- Суб'єктивний; 
- може провокувати конфлікти; 
- не можна порівняти групи 
співробітників з різним 
функціоналом; 
- не інформативний на великих 
групах співробітників 
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Доцільно відмітити, що іноземних HR�фахівців вже

давно не влаштовує підхід "Високий потенціал = значні

результати + розвинені компетенції". Так, аналітик ком�

панії "Bersin" Кім Ламру (Kim Lamoureux) вважає, що

поняття "високопотенційний співробітник" стало втра�

чати свою цінність, оскільки компанії втратили розумі�

ння самого потенціалу. І таким чином постає проблема:

розширення пулу талантів компанії не додає стійкості

компанії в майбутньому. Причина полягає в тому, що в

нього потрапляють ті співробітники, які ефективні на

своїх посадах, але вони не володіють потенціалом для

роботи на більш високих позиціях [11].

Конкретизуємо, що потенціал — це прогноз майбут�

ньої ефективності співробітника, наприклад, при підви�

щенні або ротації, який визначається здатністю співро�

бітника самостійно вирішувати проблеми і завдання пев�

ного масштабу і бажанням нарощувати поточний рівень

своїх завдань [12, с.156].

Важливо враховувати, що оцінка потенціалу не ви�

магає аналізу всіх цілей і досягнень людини. Завдання

керівника — знайти "пікові досягнення", найбільш мас�

штабні і довгострокові проєкти або завдання, з якими

успішно впорався співробітник, щоб відповісти на

ключове питання, сформульоване канадським вченим

Елліоттом Джексом [13]: якого рівня завдання можна

доручити цьому співробітнику з упевненістю в тому, що

він впорається — за умови, що у нього будуть потрібні

для цього знання і мотивація.

За теорією Джекса [5], здібності кожного керівника

або співробітника повинні відповідати займаній посаді.

Здібності = С1 * С2 * С3 * С4 (рис. 2),

де: С1 (Complexity of information processing) — масш�

таб мислення — це розумовий потенціал співробітника, ча�

совий горизонт завдань і рівень їх складності, який він здат�

ний вирішити. Часовий горизонт — це здатність людини

планувати на певну часову перспективу, ставити завдання і

приймати рішення відповідно до складеного плану.

С2 (Competencies) — компетенції: професійні ком�

петенції, компетенції управлінця, загальні компетенції.

С3 (Commitment) — прихильність: бажання розви�

ватись в конкретній компанії і дотримуватись її норм і

правил, бажання виконувати роботу конкретного типу.

ника і прискоренні впровадження нових техно�

логій і платформ. Забезпечення більш комфорт�

них умов роботи, сприяння розвитку професійних

навичок фахівців, мотивування їх на досягнення

нових цілей в рамках компанії — сучасні завдан�

ня HR�менеджера, які сьогодні виходять на пер�

ший план, оскільки від цього безпосередньо за�

лежить конкурентоспроможність, репутація HR�

бренду і прибуток компанії.

Застосування сучасних HR�технологій, одно�

значно, позитивно впливає на ключовий актив ком�

панії (людський капітал) [8, с. 96—98], але, щоб

побудувати ефективну систему управління персо�

налом, потрібно володіти великим обсягом інфор�

мації про сам об'єкт управління�людський капітал.

У бізнесі під людським капіталом мається на

увазі надійний економічний ресурс, ефективність

якого залежить від постійної мотивації та розвит�

ку в реаліях компанії. При цьому аналізувати

людський капітал можна за різними ознаками, на�

приклад, за рівнем охоплення — в масштабах країни,

міста або регіону, на рівні підприємства, на якому пра�

цює людина, або на рівні самого працівника (рис. 1).

 Так, на рівні країни (макрорівень) можна оцінити

людський капітал за витратами на освіту, робочі відряд�

ження, медичні послуги. На рівні організації (мезорі�

вень) людський капітал сприймається як спосіб збере�

ження конкурентоспроможності підприємства. На рівні

співробітника (мікрорівень) видна залежність заробіт�

ку і витрат людини від особистих і професійних нави�

чок, набутих у процесі роботи. Однак при діловій оцінці

співробітника найбільш поширеними є три види показ�

ників: оцінка особистих якостей працівника, оцінка ре�

зультатів праці та оцінка процесів. За регулярністю діло�

вої оцінки виділяють такі рівні: поточна оцінка, періо�

дична оцінка та оцінка потенціалу співробітника [9].

У науковій літературі існує чимало класифікацій

методів оцінки персоналу. Методи оцінювання можна

визначити за суб'єктом оцінювання як: індивідуальні,

колективні, експертні та самооцінювання [10, с. 82].

Оцінка ділових якостей співробітників підприємства —

складне завдання, і для її вирішення необхідно обрати

правильні інструменти. В таблиці 1 авторами визначено

найбільш популярні методи оцінки персоналу в сучас�

них організаціях, а також проаналізовано їх переваги

та недоліки.

Ефективність конкретного інструменту можна оці�

нити за двома основними показниками: точність і вит�

рати на проведення оцінки. Найбільш точні інструменти

— аналіз досвіду і досягнень людини, збір і перевірка

рекомендацій, глибока індивідуальна оцінка. Невипад�

ково спеціалісти з підбору персоналу в більшості ви�

падків використовують саме ці методи для підбору кан�

дидатів на відповідальні позиції. Однак ці інструменти

дорогі, трудомісткі, їх застосування має обмежений ха�

рактер. Якщо потрібно оцінити сотні, тисячі, а іноді —

десятки тисяч людей, точність повинна бути прийнят�

ною, і важливо вкластися в стислі терміни і бюджет, —

у такому випадку цифровим інструментам оцінки немає

альтернативи. До них відносяться тести (табл. 2), при�

датні для цілей оцінки та відбору, а також нові методи,

засновані на використанні штучного інтелекту.

Таблиця 2. Інструменти оцінки потенціалу
співробітника

Інструменти 
оцінки 

потенціалу 
співробітника 

Переваги 

Тест Амтхауера Оцінює розумові здібності людини, виявляє здібності 
до логіки, аналізу, синтезу, абстрагування 

Тест Гілфорда Вимірює соціальний інтелект і здібності працівника до 
психоаналізу 

Тест Равена 
 

Виявляє здатності співробітника до постійної роботи 
над собою і навчання 

Опитувальник 
Кеттела 
 

Визначає загальний рівень інтелекту, ступінь розвитку 
уяви, емоційну стійкість, сприйнятливість до нового 
радикалізму, наявність внутрішніх напружень 

Опитувальник 
Стефансона 

Відображає уявлення співробітника про себе як про 
індивідуальність 

Пульс-опитування 
360 Yva.ai 

Визначають лідерський потенціал співробітника 
 

IQ тест Визначає інтелектуальний рівень співробітника 
EQ тест Досліджує рівень емоційного інтелекту співробітника 
Професійні тести Оцінюють професійні компетенції співробітника 
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С4 (Controlling self) — свобода від деструкторів:

здатність контролювати себе і нести відповідальність за

свої рішення.

Зазначимо, що найбільш критичним фактором

відповідності (який важко розвинути) є С1 — масштаб

мислення.

Поряд з цим, автори згодні з твердженням вченого,

що звичайні фактори прийняття кадрових рішень — знан�

ня, досвід, мотивація, поведінкові компетенції — мають

підлегле значення, саме тому цінність інтерв'ю, тестів

здібностей і центрів оцінки всього 20% — 60%. Голов�

ним же в оцінці профпридатності співробітників повинні

стати здатність приймати рішення і планувати дії для до�

сягнення мети в ситуації невизначеності. Цей критерій

дещо спрощено можна назвати "прозорливістю". Щоб

виміряти рівень прозорливості застосовують особливе

інтерв'ю: людину залучають в спонтанне обговорення

значимої для неї складної теми, а розшифровка бесіди

виявляє способи формування суджень і аргументації.

Отже, традиційні кількісні, якісні і комбіновані ме�

тоди актуальні і використовуються на практиці в бага�

тьох компаніях, але в умовах сьогодення сформували�

ся інші глобальні тренди щодо підвищення ефективності

оцінки персоналу за допомогою технологій штучного

інтелекту (далі�ШІ). Рішення в області ШІ перетворю�

ють масив розрізнених даних в структуровану інфор�

мацію, яка стає основою для прийняття стратегічних

рішень і розвитку бізнесу.

Слід приділити увагу найзначнішим технологічним

розробкам останніх років, які, на наш погляд, мають

перевагу перед класичними інструментами оцінки в умо�

вах переходу персоналу на віддалений режим роботи

та розгалуженості виробничих команд.

Так, наприклад, рішення EmployeeXM від QualtricsXM

[14] дозволяє безперервно збирати зворотній зв'язок від

кожного співробітника за допомогою опитувань і екс�

прес�тестів і використовувати цю інформацію для підви�

щення залученості, збільшення ефективності праці та

впровадження інновацій, враховуючи інтереси співробі�

тників у всіх сферах своєї діяльності. Платформа

EmployeeXM дозволяє HR�менеджерам управляти досві�

дом співробітника на кожному етапі, вчасно реагувати на

зниження залученості в роботу, а отже і ефективності.

Компанія Humanyze пропонує платформу Organi�

zational Health Platform [15] яка забезпечує безперервну

аналітику робочого дня співробітника, при цьому захища�

ючи його конфіденційність. Користувачі отримують оцін�

ку загальної ефективності організації, а також детальний

аналіз індикаторів і показників за категоріями залученості,

продуктивності і адаптованості співробітників. Застосову�

ючи зазначену платформу в організації, HR�менеджери

мають можливість отримувати оцінку ефективності діяль�

ності співробітників в умовах гібридного режиму роботи,

що дозволяє оптимізувати співпрацю віддалених команд,

покращувати процеси, налаштовуючи команди на успіх і

підвищуючи загальну ефективність бізнесу.

Платформа HR�аналітики SplashHR від компанії

SplashBI [16] дозволяє управляти людським капіталом і

налаштована допомогти HR�менеджерам:

— утримувати найбільш ефективних співробітників;

— наймати і просувати кваліфікованих фахівців

різної національності, статі та віку;

— покращувати процес управління талантами,

відстежуючи показники оцінки ефективності;

— оцінювати та підвищувати залученість співробіт�

ників;

 — визначати області з високою плинністю і плану�

вати зниження ризиків.

Представляє інтерес для сучасного менеджменту

персоналу штучний інтелект від компанії Yva.ai [17]. В

аспекті оцінки ефективності співробітників він дозво�

ляє оцінювати суб'єктивне сприйняття колегами ре�

зультативності один одного. Оцінка ефективності в

Yva.ai здійснюється через інструментарій розумних опи�

тувань. Співробітники і керівники оцінюють один одно�

го за шкалою від 1 до 5 (1 — зовсім не відповідає очікуван�

Рис. 2. Складові здібностей співробітника за теорією Е. Джекса

Джерело: [13].
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ням, 2 — не відповідає очікуванням, 3 — відповідає очі�

куванням, 4 — перевершує очікування, сильно перевер�

шує очікування). Узагальнені оцінки аналізують керів�

ники і менеджери платформи, що дає підставу визначи�

ти відповідність співробітника очікуванням від його ро�

боти на займаній посаді.

Спираючись на ці результати разом з кількісними

методами оцінки персоналу, зокрема найпоширенішим

на даний момент в українських компаніях методом KPI,

можна робити комплексні висновки про ефективність

співробітників і приймати на їх основі різні кадрові та

управлінські рішення, наприклад, підвищення, понижен�

ня, ротація, навчання новим методам роботи або інстру�

ментам. Високі оцінки ефективності (Performance

Evaluation) дозволяють приймати рішення про нагород�

ження співробітників, які цього дійсно заслуговують,

грамотно делегувати завдання і наділяти повноважен�

нями, формувати по�справжньому ефективні команди,

у тому числі крос�функціональні.

За даними дослідження HCI (Human Capital Index)

[18], у 72% компаній індивідуальні результати діяль�

ності оцінюються раз на рік. Таким чином, традиційна

система постановки цілей і річної оцінки досягнень зо�

середжена на минулих результатах, а не на поточній та

майбутній ефективності співробітника, тому значимість

оцінок і зворотного зв'язку для співробітників знижуєть�

ся, що не дозволяє коригувати їх поведінку в процесі

виконання робочих завдань. У зв'язку з цим в управлінні

ефективністю персоналу більшість компаній переходить

на безперервний процес постановки цілей, оцінювання

та зворотного зв'язку.

Оскільки в сучасному мінливому середовищі пере�

гляд цілей і розвиток співробітника відбуваються без�

перервно, автори вважають, що процеси планування не

має сенсу прив'язувати до періоду регулярної оцінки.

Зростання швидкості змін призводить до скорочен�

ня періоду регулярної оцінки, тобто якщо раніше атес�

тація персоналу відбувалася раз на рік, то сьогодні все

більше організацій використовують механізм зворотно�

го зв'язку в реальному часі (real time feedback).

Серед великих компаній в автоматизації зворотно�

го зв'язку піонерами були "Deloitte" і "Adobe". З 2012 ро�

ку компанія "Adobe" відмовилась від щорічного рейтин�

гу ефективності співробітників і зробила ставку на без�

перервний зворотний зв'язок, було впроваджено сис�

тему Check�in для розробки і коригування в процесі зво�

ротного зв'язку цільових показників діяльності співро�

бітників, а також створено "центр навчання фідбек". У

результаті на 30% знизилась кількість звільнень за влас�

ним бажанням, підвищились залученість персоналу в

робочі процеси і мотивація, керівники і співробітники

стали відчувати себе комфортніше, а завдяки збільшен�

ню залученості в роботу зросла ефективність. Ще один

позитивний наслідок — люди, які регулярно дають зво�

ротний зв'язок, частіше стають успішними лідерами [19].

Відзначимо, що головний сенс оцінки персоналу

полягає не в тому, щоб оцінити. Подібно до того, як за�

гальна міцність ланцюга дорівнює міцності найслабшої

ланки, так і в групі — і це особливо актуально для ви�

робничих команд — загальна ефективність зводиться

до ефективності найслабкішого з учасників ланцюжка

рішень. Це означає, що навчання і розвиток співробіт�

ників за результатами оцінки є найважливішим етапом

на шляху до успішності як окремих співробітників, так і

виробничих команд і компанії в цілому. Оцінка персо�

налу дозволяє більш точно підбирати і розвивати співро�

бітників під завдання, актуальні для бізнесу, а також

знижувати витрати, пов'язані з помилками при прийнятті

кадрових рішень.

Але, щоб на виході отримати робочу систему оцін�

ки ефективності персоналу, на старті потрібно обов'яз�

ково опрацювати цілі і конкретні завдання. На основі

цього необхідно обрати відповідні критерії оцінки, оп�

тимальні методи і інструменти. Застосування навіть ча�

стини розглянутого авторами інструментарію оцінки

забезпечить керівників і HR�фахівців об'єктивною

інформацією про досягнення або помилки в роботі пер�

соналу і дозволить прийняти кадрові рішення, які грун�

туються не на емоціях, а на всебічному індивідуально�

му аналізі співробітника як особистості та його профе�

сійного внеску в розвиток компанії.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити

висновок, що оцінка персоналу стає більш масовою

практикою, в тому числі завдяки розвитку технологій і

HR�аналітики. Сучасні методи оцінки персоналу відкри�

вають нові можливості для компаній, які працюють над

вдосконаленням кадрового апарату. Методи відрізня�

ються широтою, методологічною базою, а також вико�

ристанням в процесі оцінки комп'ютерних технологій.

У компаніях спостерігається природна інтеграція інстру�

ментів оцінювання і даних, що забезпечує послідовність

і обгрунтованість подальших кадрових рішень на всіх

етапах життєвого циклу співробітника в компанії. Вихо�

дячи з цього, навчитися вбудовувати оцінку в життєвий

цикл співробітника в компанії, обирати найбільш акту�

альні інструменти і методи оцінки, пов'язувати оцінку з

ключовими процесами управління персоналом і бізнес�

процесами — одна з головних задач менеджера з пер�

соналу в умовах розвитку гібридних форм роботи і роз�

галуженості виробничих команд.
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У статті розглянуто інституціонально�матрична кластеризація в системі стратегічного управ�
ління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації,
формування економічної культури суспільства та сталого розвитку. Формування кластеризації
як системи відбувається за рахунок залучення її учасників до певного утворення, накопичення
та акумуляцію вмінь та навиків для найліпшої реалізації інноваційної діяльності. Кластерні ініціа�
тиви за дирижистської моделі кластерізації — це чітко сплановані та організовані зусилля дер�
жави зі створення кластерної політики, яка складається зі стратегічних дій, пов'язаних з фор�
муванням місії, цілей, завдань та пріоритетів кластерного розвитку на усіх рівнях економіки, а
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Особливо важливою системною характеристикою

інституціонально�матричної кластеризації — є емерд�

жентність. Ця ознака реалізує діалектичний принцип пе�

реходу кількісних змін в межах кластеризації в якісні.

Формування кластеризації як системи відбувається за ра�

хунок залучення її учасників до певного утворення, нако�

пичення та акумуляцію вмінь та навиків для найліпшої ре�

алізації інноваційної діяльності. Важливою умовою ефек�

також формування ресурсної підтримки зазначеної політики. Реалізація ініціативи державою
повинна розподілятися вертикально зверху до низу, з урахуванням соціально�економічних умов,
ресурсного потенціалу територій, а також адмініструватися представниками бізнесу або ново�
створеного кластерного центру. Такий кластерний центр повинен поставати як приватний або
державний орган, що забезпечує реалізацію кластерних ініціатив, державної стратегії та за�
безпечувати зміцнення взаємовигідного співробітництва держави та бізнесу, через організа�
цію мережево�стійких комунікативних каналів зі стимулювання інноваційної діяльності в умо�
вах сталого розвитку.

The article considers the institutional�matrix clustering in the system of strategic management of
innovative economy in the conditions of changing consumer preferences, globalization, digitalization,
formation of economic culture of society and sustainable development. This feature implements the
dialectical principle of the transition of quantitative changes within clustering to qualitative. The
formation of clustering as a system is due to the involvement of its participants in a certain education,
accumulation and accumulation of skills and abilities for the best implementation of innovation. With
the increase of mutual trust in the production process there is a transition to the development of
more effective innovation projects, effective pooling of resources, the formation of new production
and research structures, the introduction of new forms of innovation management. In addition, there
is an increase in the level of internal competition, aimed not at destroying competitors, but at
improving their own management processes and improving production. The implementation of
institutional�matrix clustering should be based on cluster initiatives. Cluster initiatives under the
conductor model of clustering are clearly planned and organized efforts of the state to create a cluster
policy, which consists of strategic actions related to the formation of the mission, goals, objectives
and priorities of cluster development at all levels of the economy. policy. The implementation of the
initiative by the state should be distributed vertically from top to bottom, taking into account the
socio�economic conditions, resource potential of the territories, as well as administered by
representatives of business or the newly created cluster center. Such a cluster center should act as
a private or public body that ensures the implementation of cluster initiatives, state strategy and
strengthens mutually beneficial cooperation between government and business, through the
organization of network�stable communication channels to stimulate innovation in sustainable
development.

Ключові слова: інституціонально�матрична кластеризація, система стратегічного управління, інно�

ваційна економіка, зміна споживчих переваг, глобалізація, діджиталізація, економічна культура суспіль�

ства, сталий розвиток.

Key words: institutional�matrix clustering, system of strategic management, innovative economy, change of

consumer preferences, globalization, digitalization, economic culture of society, sustainable development.

тивного формування інституціонально�матричної класте�

ризації — забезпечення високого рівня довіри між потен�

ційними учасниками кластеру. З підвищенням взаємної

довіри в процесі виробництва відбувається перехід до роз�

робки більш ефективних інноваційних проєктів, ефектив�

ного об'єднання ресурсів, утворення нових виробничих та

науково�дослідних структур, впровадження нових форм

інноваційного менеджменту. Крім того відбувається підви�

щення рівня внутрішньої конкуренції, спрямованої не на

руйнування конкурентів, а на поліпшення власних управ�

лінських процесів та удосконалення виробництва. Зазна�

чені факти актуалізують тему дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

За рахунок впровадження інновацій у технічній, мар�

кетинговій, кадровій і організаційній сферах підви�

щується продуктивність діяльності підприємств�учас�

ників кластера; стимулюється формування нових форм

ведення бізнесу, розширюються межі кластеру. Також

важливою умовою формування інституціонально�мат�

ричної кластеризації є досягнення завдяки функціону�

вання кластеру позитивної синергії. Слід враховувати,

що синергетичний ефект може бути не лише позитив�

ним, але й мати негативні наслідки для його учасників

[1; 3; 5; 8; 10].

Позитивний синергетичний ефект забезпечує по�

стійну диверсифікацію виробничого процесу, обмін між

підприємствами ресурсами та чинниками виробництва,

появу нових товарів, засвоєння нових ринків споживачів

(як вітчизняних, так і закордонних) з метою отримання

доходів з різних джерел та забезпечення суспільно�ко�

рисного ефекту від дії кластеру. Крім позитивної си�

нергії інституціонально�матричній кластеризації, вини�

кає і інвестиційний мультиплікаційний ефект, який оз�

начає, що ефективне інвестиційне рішення, прийняте на

першому етапі життєвого циклу підприємницької діяль�

ності, призводить до збільшення обсягу інвестування на

інших [2; 4; 6; 7; 9].

У контексті сказаного інституціонально�матрична

кластеризація представляє собою організаційно�еконо�

мічну форму реалізації інноваційної системи в економіці

будь�якого рівня та виступає каталізатором інновацій�

ної діяльності у кожній конкретній галузі економіки та

регіоні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституціонально�мат�

ричної кластеризації у системі стратегічного управлін�

ня інноваційною економікою в умовах зміни споживчих

переваг, глобалізації, діджиталізації, формування еко�

номічної культури суспільства та сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Базис формування інституціонально�матричної кла�

стеризації в інноваційній економіці, зображено на ри�

сунку 1. Інституціонально�матрична кластеризація по�

винна мати здатність до самоорганізації та постійного

самовдосконалення за допомогою ефективно діючої

інституціональної матриці, використання ринку праці та

злагодженої роботи "якірних" підприємств.

Саме за цих умов інноваційні кластери, сформовані

на основі інституціонально�матричної кластеризації бу�

дуть здатні швидко адаптуватися, змінюватись за раху�

нок постійного удосконалення елементів інституціо�

нальної матриці (неефективні елементи поступово

відмирають або ліквідуються, замінюючись дієвими),

циклічно розвиватися, пристосовуватися до турбулент�

них умов зовнішнього середовища, нових викликів НТП

і т.д. Такий самоорганізуючий механізм адаптації інно�

ваційних кластерів в межах інституціонально�матричної

кластеризації характеризується наступними ключовими

складниками:

диференціація — прагнення інноваційних кластерів

до систематичної структурно�організаційної та функ�

ціональної різноманітності елементів для найліпшої

адаптації й пристосування до турбулентних умов навко�

лишнього середовища. Для збільшення різноманітності

елементів можливе залучення до кластеру інших інно�

ваційних підприємств, венчурних, лізингових, аутсорсин�

гових, консалтингових та інших організацій і установ,

наявних в інституціональній матриці. У підсумку вини�

кають нові структурні та функціональні перспективи роз�

витку і процвітання інноваційного кластеру;

лабільність — збереження функціональної рухли�

вості організаційної структури інноваційного кластеру

за несприятливих умов зовнішнього оточення. Забез�

печення керівниками кластеру постійної комунікації з

органами місцевої влади та ринком праці.

Інноваційний кластер, заснований на інституціональ�

но�матричній кластеризації, може формуватися на осно�

ві бюджетоутворюючого "якірного" промислового під�

приємства та у взаємодії з іншими виробничими і нау�

ково�дослідними організаціями, утворюючи таким чи�

ном інноваційно�синергетичний комплекс, який інтегрує

до своєї організації інноваційні, інформаційні та інвес�

тиційні потоки за рахунок впровадження і комерціалі�

зації інноваційно�інвестиційних проєктів відповідно до

внутрішньої стратегії інноваційного кластеру, рівня його

розвитку, а також актуальної державної стратегії со�

ціально�економічного розвитку.

Ефективна коллаборація за умови інституціональ�

но�матричної кластеризації забезпечується високим сту�

пенем її стейкхолдерної комунікативності. За таких умов

в інноваційному кластері постійно відбувається техно�

логічний, людський, матеріальний та інформаційний

обмін із інституціональною матрицею. Крім інституціо�

нальної матриці, учасники кластеру взаємодіють з інши�

ми підсистемами (окремі підприємства, установи, які не

є елементами кластеру) та мережевими системами од�

ного рівня (інші інноваційні кластери).

Прогресивна інституціонально�матрична кластери�

зація характеризується відсутністю негативного лідер�

ства або командування з боку окремого стейкхолдеру,

тобто присутня демократичність усіх її учасників. Стей�

кхолдери інноваційного кластеру взаємодіють між со�

бою на договірній основі без ущемлення прав один од�

ного. Якщо учаснику комунікації є не вигідним співро�

бітництво або взагалі знаходження у складі кластеру,

він може продовжувати свою діяльність самостійно беж

жодних утисків з боку колишніх партнерів.

Інституціонально�матрична кластеризація передба�

чає також об'єднання бюджетоутворюючих промисло�

вих підприємств у кластер. Промисловий, або як його

ще називають — виробничий, кластер, зазвичай орієн�

тований на засвоєння та розповсюдження усталених

продуктів, що користуються найбільшим попитом серед

населення, акумуляції знань чи залучення нових ре�

сурсів з інституціональної матриці для більш продуктив�
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ної подальшої діяльності та розширення технологій ви�

робництва внаслідок зміни попиту. Такий вид кластеру

зазвичай не займається науковими розробками, ство�

ренням інноваційних проєктів та не має відповідних інно�

ваційних центрів, що є відмінною рисою цього класте�

ру від інноваційного. Проте, як показує практика, в тра�

диційних галузях промисловості (вугільній, машино�

будівній та інших) не на усіх етапах виробничої діяль�

ності є необхідність використання інноваційних техно�

логій.

Визначення державних пріоритетів розвитку

підприємництва з урахуванням реалізації інституціо�

нально�матричної кластеризації передбачає залучення

досвіду європейських країн, де розвиток кластерів є

невід'ємним елементом інноваційної політики держави.

Як приклад, з 27 країн Євросоюзу у 2020 р. усі мали на�

ціональні кластерні програми, затверджені на держав�

ному рівні [1]. У Німеччині державним пріоритетом роз�

витку підприємництва, заснованого на кластеризації, є

підтримка лише тих кластерів, які приносять користь

усьому суспільству. Найвідомішим німецьким кластером

є "Саксонська кремнієва долина XXI століття", який

об'єднує підприємства машинобудування, мікроелект�

роніки, сервісного обслуговування та інші. У цьому кла�

стері згуртовано більше 420 підприємств, а загальна

кількість, зайнятих на них працівників, перевищує 38 тис.

осіб. За рахунок великої окупності кластеру великі

фінансові надходження ця мережа вносить до держав�

ного бюджету Німеччини [9]. На початку існування заз�

наченого кластеру державою у мережу спрямовували�

ся значні інвестиції та надавалися податкові пільги усім

його учасникам, що у довгостроковій перспективі при�

несло позитивний ефект від дії кластеру — створення

нових робочих місць, забезпечення фінансової допомо�

ги малим підприємствам, утворення інноваційної інфра�

структури, надходження податків до державного бюд�

жету та стимулювання науково�технічного розвитку

країни.

Правильно обрані державні пріоритети кластери�

зації засвідчує досвід Фінляндії, де ринкова економіка

повністю перейшла на галузеві інноваційні кластерні

моделі. При цьому фінська державна політика класте�

ризації була заснована на дирижизмі, тобто активному

втручанні держави в управління кластерними об'єднан�

нями. Ефективно діючими кластерами охоплено усі пріо�

ритетні галузі та сектори фінської економіки: лісове

господарство, машинобудування, кольорова металур�

гія, енергетика, освіта, медицина, будівництво, хімічна

промисловість тощо.

Державні пріоритети політики кластеризації Японії

засновано на активній підтримці венчурного підприє�

мництва. Інноваційні кластери Японії у переважній

більшості функціонують на базі "якірного" підприєм�

ства — лідера, залучення венчурної компанії та сукуп�

ності інфраструктурних елементів, здатних забезпечи�

ти замкнутий цикл виробництва кластеру заснованого

на виготовленні технічно складної висококонкурент�

ної продукції (робототехніки, машинобудування, біо�

виробництва, нанотехнологій у медицині та промисло�

вості). Державним пріоритетом японської кластерної

політики є урядова підтримка високотехнологічних

підприємств, здатних забезпечити перехід економіки

країни на шостий технологічний уклад. Пріоритет кла�

стеризації економіки обрано також державним урядом

Канади, яка вважається однією з найбільш технологі�

чних країн світу. У економіці Канади у 2019 р. нарахо�

вувалося понад 75 інноваційно�технологічних клас�

терів, які різноманітні за величиною та ступенем

зрілості. Державна політика підтримки кластерів у Ка�

наді має чітку вертикальну організацію та характери�

зується ліберальним типом державного управління.

Держава сприяє розвитку лише тих кластерів, які сфор�

мувалися внаслідок потреб ринку та майже не прий�

має участі у формуванні кластерної інфраструктури,

яка розвивається самостійно [2].

Схожа ліберальна державна політика кластеризації

спостерігається у США, де кластери розглядаються як

один з найголовніших чинників підвищення конкурен�

тоспроможності національної економіки. Незважаючи

на позицію держави — ринок формує кластери — уряд

забезпечую фінансування науково�технологічних дос�

ліджень у медицині, військовій промисловості та

космічній галузі. Кластери США забезпечують зай�

нятість понад 39 % від загальної кількості зайнятого на�

селення. Загально відомі високотехнологічні компанії

Кремнієвої долини (Adobe, Apple, Cisco, Facebook,

Google, Intel, National Semiconductor, SanDisk, Yahoo!,

Xerox тощо) пропонують заробітну плату майже на 49

% більше, ніж у інших галузях або секторах економіки

країни. На частку цього відомого кластеру припадає

більш ніж третина усіх інвестицій країни, що стимулює

науково�технічний прогрес США [4].

У Аргентині визначення державних пріоритетів

кластеризації економіки засновується на стимулюванні

розвитку агропромислових кластерів. Державою сти�

мулюються приватні ініціативи створення кластерів не

лише за участю великих сільськогосподарських

підприємств, але й об'єднання малих та середніх фірм.

На кінець 2019 р. агропромислові кластери цієї країни

забезпечували 23 % усіх податкових надходжень дер�

жави та забезпечували 31 % нових робочих місць з усіх

новостворених місць на ринку праці. При цьому за ос�

танні 5 років за допомогою активної дирижистської по�

літики держави було створено більше ніж 49 потуж�

них венчурних компаній (з державним та приватним

фінансуванням), 139 лізингових центрів, 398 консал�

тингових фірм, 102 кадрові агенції і рекрутингові ус�

танови [5].

Аналізуючи зарубіжний досвід визначення держав�

них пріоритетів кластеризації економіки, можна заува�

жити, що державне управління засновувалося на лібе�

ральній (США, Італія, Канада) або дирижистській мо�

делях кластеризації (Німеччина, Фінляндія, Японія

тощо). Державні пріоритети за дирижистської моделі

кластеризації, які можна наслідувати Україні, визнача�

лися активним втручанням держави у процеси форму�

вання кластерів: створення загальнодержавної кластер�

ної політики та її чіткого виконання на місцях; розвиток

розгалуженої мережі інфраструктурних елементів;

вибір території та галузі, в якій буде розташований май�

бутній кластер; обрання "якірного" підприємства, за

допомогою якого буде реалізовано кластерну модель.

За ліберальної політики визначення державних пріори�

тетів у формуванні кластерів, держава практично не
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втручалася, віддаючи цю роль саморегулюючому рин�

ку, а лише вибіркові галузі або сектори промисловості

користувалися протекціонізмом держави.

Правильно обрані зазначеними державами пріори�

тети кластеризації, призвели до активного розвитку

кластерів. Найбільше скупчення кластерів спостері�

гається у країнах з розвиненою економікою, заснова�

ною на стимулюванні високотехнологічних галузей. У

цих країнах кластерізація є ключовим елементом в

розробці стратегій просторового розвитку територій,

ефективної регіональної економічної і промислової

політики. Наочно вищезгадану закономірність можна

продемонструвати на карті Європи, де відзначено скуп�

чення кластерів.

Сучасний стан розвитку підприємництва та загалом

національної економіки України, свідчать, що наша

країна потребує принципово нового інструменту реа�

лізації кластерної політики, який би забезпечив як про�

мисловий, так і інноваційний розвиток. Як свідчить роз�

глянутий світовий досвід таким інструментом є інно�

ваційні кластери, які сприяють реструктуризації еко�

номіки країни. Кластери в кожній країні розвиваються

власним еволюційним шляхом, проте усі вони за умов

ефективної державної підтримки забезпечують ефек�

тивність виробництв та високий рівень продуктивності

праці, дозволяючи тим самим розвиненим країнам не

лише забезпечувати стійкий економічний зріст, але й

успішно конкурувати в межах міжнародного економі�

чного простору. З метою реалізації інституціонально�

матричної кластеризації, для сучасної України насам�

перед слід сформувати сприятливий комунікативний

простір, під яким розуміється система взаємовідносин

держави з бізнесом, які формуються на певній тери�

торії (регіоні, державі, трансграничному місті розта�

шування), знаходяться у функціональному взаємозв'�

язку та взаємозалежності та виступають засобом взає�

модії як державних інститутів, так і стихійного ринко�

вого механізму. При формуванні такого простору слід

розуміти багатоаспектність та розгалуженість теоре�

тичних підходів, на яких базується кластерний розви�

ток.

Світовий досвід розвитку кластерів у Сінгапурі,

Південній Кореї, Китаї та Японії свідчить, що зазвичай

каталізаторами кластерної ініціативи за недосконалої

інституціональної матриці повинна бути держава. В

останнє десятиріччя кластерні ініціативи зазначених

країн стали головною характеристикою національної

макроекономічної політики, яка стимулює одночасно

інноваційну, промислову, соціальну, економічну полі�

тики та розвиток малого, середнього та великого бізне�

су, а також сприяє залученню закордонних інвесторів

у підприємницьку сферу. Таким чином, формування

кластерних ініціатив за інституціонально�матричної

кластеризації необхідно проводити виважено з ураху�

ванням паритетності усіх учасників ринку, через цілес�

прямоване та вибіркове втручання держави в діяльність

підприємництва. Дослідники Бруклінського інституту

(США) М. Муро и Б. Кац зауважували, що при форму�

ванні пріоритетів розвитку підприємництва, заснова�

ного на кластеризації економіки, держава повинна дот�

римуватися набору основних загальних принципів [3].

Отже, адаптуємо такі принципи для реалізації в націо�

нальній економіці інституціонально�матричній класте�

ризації.

1. Доцільність. Інноваційні кластери повинні ство�

рюватися з метою досягнення соціально�економічного

та суспільного ефекту засобами чіткого стратегічного

планування, реалізовувати ініціативи зародження клас�

терів не можна там, де кластери вже ефективно існу�

ють. Існування ефективно діючого кластеру означає, що

територія, кластер, галузь промисловості, сектор тощо

пройшли випробування ринком. Впровадження нового

кластеру, ймовірно, буде загрожувати проблемами пе�

ренасичення, неефективності та збою роботи вже існу�

ючого кластеру.

2. Оцінюваність. Критичне оцінювання наявних ре�

сурсів та соціально�економічного потенціалу регіону,

де буде строюватися кластер. Необхідно аналізува�

ти наявні ресурси на території, що допоможе уникну�

ти непередбачуваних витрат при реалізації кластер�

ної ініціативи. Кластерні стратегії або політики по�

винні бути обгрунтовані емпіричною інформацією про

природні умови, територіальне розташування, людсь�

кий потенціал, конкурентоспроможні перспективи та

специфічні потреби різних верст населення у про�

дукції кластеру.

3. Рівноправність. Принцип рівноправності реалі�

зації кластерних ініціатив має реалізуватися як "верти�

кально" так і "горизонтально". Кластер�парадигма може

використовувати для організації різноманітних пропо�

зицій на рівні державного�регіонального співробітни�

цтва, забезпечуючи основу для координації згори вниз

і навпаки. Проте важливо досягнути зрізу горизонталь�

них ініціативних ідей між учасниками майбутнього кла�

стеру.

4. Лідерство приватного бізнесу. Ефективна клас�

теризація — це активно�ініціативна присутність приват�

ного сектору за усіх ухвалених державою управлінсь�

ких рішень. Стратегія реалізації кластерних ініціатив

повинна переслідувати вирішення питань підтримки та

об'єднання підприємців, а також усунення прогалин і

адміністративних перешкод приватному сектору.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Реалізація інституціонально�матричної кластери�

зації повинна грунтуватися на кластерних ініціативах.

Кластерні ініціативи за дирижистської моделі класте�

різації — це чітко сплановані та організовані зусилля

держави зі створення кластерної політики, яка скла�

дається зі стратегічних дій, пов'язаних з формуванням

місії, цілей, завдань та пріоритетів кластерного роз�

витку на усіх рівнях економіки, а також формування

ресурсної підтримки зазначеної політики. Реалізація

ініціативи державою повинна розподілятися верти�

кально зверху до низу, з урахуванням соціально�еко�

номічних умов, ресурсного потенціалу територій, а та�

кож адмініструватися представниками бізнесу або но�

воствореного кластерного центру. Такий кластерний

центр повинен поставати як приватний або державний

орган, що забезпечує реалізацію кластерних ініціатив,

державної стратегії та забезпечувати зміцнення взає�
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мовигідного співробітництва держави та бізнесу, че�

рез організацію мережево�стійких комунікативних ка�

налів зі стимулювання інноваційної діяльності в умо�

вах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталі�

зації, формування економічної культури суспільства та

сталого розвитку.
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FORMATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE BASIS OF
THE UN GLOBAL COMPACT

Глобальний договір ООН є найбільшою у світі ініціативою корпоративної соціальної відповідальності. В
статті означено цілі, що переслідує цей договір, умови, за яких компанія може приєднатися до нього.
Відповідальний бізнес застосовує однакові цінності та принципи. Відмічено, що приєднуючись до Деся�
ти принципів Глобального договору ООН у стратегії, політиці та процедурі, та встановлюючи культуру доб�
рочесності, компанії не лише виконують свої основні обов'язки перед людьми та планетою, а й створю�
ють основу для довгострокового успіху. Особливу увагу приділено п'ятому принципу, згідно з яким необ�
хідне ефективне скасування дитячої праці.

Визначено 17 цілей сталого розвитку Глобального договору. В Україні Глобальний договір ООН має
чимало регіональних субпрограм, з яких одною з найважливішим є Програма "Партнерство заради ста�
лого розвитку". Проілюстровано концепцію запровадження Глобального договору ООН у корпораціях. У
якості прикладів впровадження в Україні основних принципів і цілей договору представлено дві українські
компанії: Група Нафтогаз і МК "Ювілейний".

The UN Global Compact is the world's largest corporate social responsibility initiative, which pursues two
goals: 1) To make its ten principles central to business worldwide; 2) Intensify actions in support of more global
UN goals, such as the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals

In order for a company to be considered a member of the UN Global Compact, it is enough to send annually to
the UN confirmation of its desire to join. There is no liability for breach of obligations. Socially responsible business
applies the same values and principles. It is noted that by adhering to the Ten Principles of the UN Global Compact
in strategy, policy and procedure, and establishing a culture of integrity, companies not only fulfill their core
responsibilities to people and the planet, but also lay the foundation for long�term success. These Ten Principles
of the UN Global Compact derive from: the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration of the
International Labor Organization on Fundamental Principles and Rights at Work, and the fifth principle, which
requires the effective abolition of child labor.

17 goals of sustainable development of the Global Compact have been identified. In Ukraine, the UN Global
Compact has many regional subprograms, one of which is. the most important is the Partnership for Sustainable
Development Program. Its goal is to promote the Sustainable Development Goals and promote partnerships
between government, business, business associations, academia and civil society.

The concept of implementation of the UN Global Compact in corporations is illustrated. Two Ukrainian
companies, Naftogaz Group and Jubileyniy Group, are presented as examples of the implementation of the
main principles and goals of the agreement in Ukraine. The national joint�stock company Naftogaz of Ukraine
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У світі не існує єдиного затвердженого стандарту

здійснення корпоративної соціальної відповідальності.

Це обумовлено особливостями міжнародного менедж�

менту в різних країнах, субрегіонах, регіонах освіту. Це

потребує створення загальносвітових орієнтирів здійс�

нення діяльності в сфері КСВ. Одним з таких орієнтирів

є Глобальний договір ООН. Глобальний договір ООН

(англ. United Nations Global Compact — UNGC) — ініціа�

тива ООН, спрямована на заохочення соціальної відпо�

відальності бізнесу та надання звітів про здійснення

такої політики. Глобальний договір ООН декларує де�

сять принципів в області прав людини, трудових відно�

син, охорони навколишнього середовища та боротьби

з корупцією. Крім бізнес�компаній до Глобального до�

говору можуть приєднатися і міста в рамках Програми

ООН розвитку міст.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для виконання компаніями вимог Глобального дого�

вору ООН їм потрібно відповідати певним умовам, про що

зазначено в [1]. Необхідні суттєві зміни в діяльності ком�

паній. Потрібно шукати шляхи якнайшвидшої активізації

діяльності відповідних зацікавлених сторін (ООН, уряди,

самі компанії та недержавні структури). Наприклад, анал�

ізуючи країни Вишеградської четвірки (V4), науковці ствер�

джують, що V4 значно відстає від більш розвинених євро�

пейських країн, і їй доведеться нарощувати зусилля в кон�

тексті реалізації принципів Глобального договору ООН.

Віл'ямс О.Ф. стверджує, що у його розумінні ролі

бізнесу в суспільстві відбувається зміна парадигми, і що

цей крок найкраще розуміти як "відновлення" мети

бізнесу [2]. Глобальний договір ООН з десятьма прин�

ципами та 17 цілями сталого розвитку (ЦСР), призначе�

ними для подолання глобальної бідності, є настановни�

ми документами гуманізації діяльності корпорацій. В

статті показано, як нафтогазові компанії борються од�

ночасно із спробами реалізувати ЦСР 7, за доступ до

енергії, а також вирішуючи проблеми ЦСР 13, щодо

боротьби зі зміною клімату. Автор виражає надію, що

Глобальний договір ООН, до якого приєдналися понад

has committed itself to adhering to the Ten Principles of the UN Global Compact, striving to achieve the Sustainable
Development Goals and reporting annually on progress. At the same time, Naftogaz takes into account Ukraine's
commitments within the framework of the UN Sustainable Development Goals, the Paris Agreement and the
Association Agreement between Ukraine and the EU. The information presented on the official website of
Jubileyniy Group allows you to make some generalizations about the level of development and areas of corporate
social responsibility in the company. Such generalizations were made on the basis of the principles of activity
declared by the company and the available practical measures for implementation of these principles in
accordance with the principles of the UN Global Compact. An analysis of the social activities of the Jubileyniy
Group proves that not all areas of sustainable development are fully implemented in the company.

Ключові слова: Глобальний договір ООН, соціально відповідальний бізнес, Десять принципів Глобального до�

говору, 17 цілей сталого розвитку Глобального договору, регіональні субпрограми Глобального договору ООН.

Key words: UN Global Compact, socially responsible business, Ten Principles of the Global Compact, 17 goals of

sustainable development of the Global Compact, regional subprograms of the UN Global Compact.

9600 компаній у 161 країні, спонукає "дотримуватися"

цілей бізнесу, і таким чином може сприяти кращому

життю для всіх.

Наукова стаття Schembera S. Implementing Corporate

Social Responsibility: Empirical Insights on the Impact of

the UN Global Compact on Its Business Participants.

Business & society, [3] доводить, що впровадження кор�

поративної соціальної відповідальності (КСВ) є вирі�

шальним чинником для легітимності організації в су�

часній глобалізованій економіці. Спираючись на уявлен�

ня зацікавлених сторін, мережі та інституційної теорії,

отримано позитивний вплив тривалості участі UNGC на

рівні впровадження його принципів, незважаючи на по�

тенційні слабкі місця у підзвітності ініціативної структури.

Метою дослідження Martinez�Ferrero J., Eryilmaz M.,

Colakoglu N. How Does Board Gender Diversity Influence

the Likelihood of Becoming a UN Global Compact

Signatory? The Mediating Effect of the CSR [4] було ви�

вчити, чи підвищує значимість приналежності до Глобаль�

ного договору ООН гендерний склад та структура прав�

ління. Детально в статті досліджувалося, як гендерна

різноманітність заохочує виконання Глобального дого�

вору ООН та опосередкований ефект функціонування

комітету соціальної відповідальності. Таким чином виз�

начається, які фактори виявили вплив жінок�директорів

у правлінні на приналежність фірми до Глобального

договору ООН. Висновки свідчать про те, що жінки�ди�

ректори у раді значно заохочують приналежність фірми

до Глобального договору ООН.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу основних посту�

латів Глобального договору ООН на діяльність корпо�

рацій, які намагаються запровадити в своїй діяльності

основні положення корпоративної соціальної відпові�

дальності, виявлення програм України, що слідують цим

положенням, та компаній, які виконують їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Глобальний договір ООН є найбільшою у світі ініціа�

тивою корпоративної соціальної відповідальності. До�

говір переслідує дві мети:



Інвестиції: практика та досвід № 21/202146

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

1. Зробити свої десять принципів головними у під�

приємницькій діяльності в усьому світі.

2. Активізувати дії в підтримку більш глобальних

цілей ООН, таких як цілі розвитку тисячоліття та цілі ста�

лого розвитку [6].

Про укладання Глобального договору ООН оголо�

сив тодішній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у

своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі

31 січня 1999 року. Програма підписання Договору була

офіційно запущена в штаб�квартирі ООН у Нью�Йорку

26 липня 2000 року.

Для того щоб компанія вважалася такою, що при�

єдналася до Глобального договору ООН, досить що�

річно посилати в ООН підтвердження свого бажання та�

кого приєднання. Відповідальності за порушення взя�

тих зобов'язань не передбачено. [7].

Станом на березень 2021 року до Глобального до�

говору приєдналося понад 12 765 компаній та органі�

зацій з більш як 160 країн світу [8].

Десять принципів Глобального договору ООН похо�

дять із: Загальної декларації прав людини, Декларації

Міжнародної організації праці про основоположні прин�

ципи та права на виробництві, Декларації Ріо з навко�

лишнього середовища та розвитку та Конвенції ООН

проти корупції.

Принципи поділяються за тематикою:

Принципи щодо прав людини:

Принцип 1: Бізнес повинен підтримувати та поважа�

ти захист проголошених прав людини на міжнародному

рівні;

Принцип 2: Підприємствам потрібно переконатись,

що вони не є співучасниками порушень прав людини.

Принципи щодо праці:

Принцип 3: Підприємства повинні підтримувати сво�

боду асоціацій та ефективне визнання права на колек�

тивні переговори;

Принцип 4: Ліквідація всіх форм примусової та обо�

в'язкової праці;

Принцип 5: Ефективне скасування дитячої праці;

Принцип 6: Ліквідація дискримінації щодо зайня�

тості.

Принципи щодо навколишнього середовища:

Принцип 7: Підприємства повинні підтримувати за�

побіжний підхід до екологічних проблем;

Принцип 8: Підприємства повинні ініціювати просу�

вання більшої екологічної відповідальності;

Принцип 9: Підприємствам необхідно заохочувати

розвиток та розповсюдження екологічно чистих техно�

логій.

Принцип щодо протидії корупції:

Принцип 10: Бізнес повинен працювати проти ко�

рупції у всіх її формах, включаючи вимагання та підкуп.

[9].

Перший принцип визначає всебічні очікування Гло�

бального договору щодо прав людини, а саме щодо по�

ваги та підтримки права людини. Повага до прав люди�

ни в корпоративній сфері означає, що підприємству слід

застосовувати належну ретельність, щоб уникнути по�

рушень прав людини ("не нашкодити"), а також ліквіду�

вати несприятливі наслідки для прав людини, з якими

вони пов'язані. Бізнесу пропонується вживати заходів

для підтримки прав людини.

Компаніям слід звернути увагу на Міжнародний за�

конопроєкт про права людини та основні конвенції

Міжнародної організації праці (МОП). Бізнес повинен

дотримуватися всіх чинних законів та поважати міжна�

родно визнані права людини, де б вони не діяли [10].

Щодо другого принципу, то співучасть означає при�

четність до порушення прав людини, яке спричиняє інша

компанія, уряд, особа чи інша група. Ризик співучасті у

порушенні прав людини може бути особливо високим у

регіонах із слабким управлінням та / або там, де поши�

рене порушення прав людини [11].

Проаналізуємо третій принцип. Свобода об'єднан�

ня передбачає повагу права всіх роботодавців та усіх

працівників вільно та добровільно створювати групи та

приєднуватися до них для просування та захисту своїх

професійних інтересів. Як працівники, так і роботодавці

мають право створювати власні організації, вступати в

них та керувати ними без втручання держави чи будь�

якого іншого суб'єкта господарювання. Свобода об'єд�

нання залучає роботодавців, профспілки та інших пред�

ставників робітників, які вільно обговорюють питання

на виробництві, щоб досягти домовленостей, які є прий�

нятними [12].

Щодо четвертого принципу. Примусова або обов'яз�

кова праця — це будь�яка робота або послуга, що ви�

магається від будь�якої особи під загрозою будь�якого

покарання, і на яку ця особа не погодилася добровільно.

Надання заробітної плати чи іншої компенсації праців�

никові не обов'язково свідчить про те, що праця не є

примусовою чи обов'язковою. Праця повинна надава�

тися вільно, а працівники повинні мати можливість

вільно вибирати її відповідно до встановлених правил

[13].

П'ятий принцип передбачає наступне. Термін "дитя�

ча праця" не слід плутати з "працевлаштуванням молоді"

або "роботою студентів". Дитяча праця — це форма ек�

сплуатації, яка є порушенням прав людини, і вона виз�

нається та визначається міжнародними документами.

Офіційно в світі заявляється політика міжнародного

співтовариства та майже всіх урядів скасувати дитячу

працю [14].

Проаналізуємо шостий принцип. Дискримінація у

сфері праці та зайнятості означає поводження з людь�

ми на основі різних стандартів або менш прихильно че�

рез характеристики, які не пов'язані з їхніми достоїн�

ствами або властивими вимогам роботи. У національ�

ному законодавстві ці характеристики зазвичай вклю�

чають: расу, колір шкіри, стать, релігію, політичні пере�

конання, національну приналежність, соціальне поход�

ження, вік, інвалідність, статус ВІЛ / СНІДу, членство в

профспілках та сексуальну орієнтацію [15].

Означимо принцип 7. Принцип 15�ї Декларації Ріо�

де�Жанейро 1992 року стверджує, що "там, де існують

загрози серйозного або незворотного збитку, від�

сутність повної наукової визначеності не повинна вико�

ристовуватися як причина для відкладення економічно

ефективних заходів щодо запобігання деградації навко�

лишнього середовища". Запобіжні заходи передбача�

ють систематичне застосування оцінки ризику, управ�

ління ризиками та інформування про ризик [16].

Стосовно восьмого Принципу слід визначити наступ�

не. У главі 30 Порядку денного 21 на світовому саміті в
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Ріо у 1992 р. роль бізнесу та промисловості в програмі

сталого розвитку викладена так: "Бізнес та промис�

ловість повинні посилити саморегулювання, керуючись

відповідними кодексами, хартіями та ініціативами, інтег�

рованими в усі елементи бізнес�планування та прийнят�

тя рішень, а також сприяння відкритості та діалогу із

працівниками та громадськістю". У декларації зазна�

чається, що бізнес несе відповідальність за те, щоб

діяльність у межах його власних операцій не завдавала

шкоди довкіллю [17].

Проаналізуємо дев'ятий принцип. Екологічно

безпечні технології, як визначено в Порядку денно�

му 21 Декларації Ріо, повинні захищати навколишнє

середовище, менше забруднювати навколишнє сере�

довище, використовувати всі ресурси більш стійким

чином, переробляти більшу кількість своїх відходів

та продуктів та обробляти залишкові відходи більш

прийнятним чином, ніж технології, замінниками яких

вони були [18].

Десятий принцип, що є принципом щодо боротьби

з корупцією, був прийнятий у 2004 році і зобов'язує учас�

ників Глобального договору ООН не лише уникати підку�

пу, вимагання та інших форм корупції, а й активно роз�

робляти політику та конкретні програми для боротьби

з корупцією всередині та в межах своїх ланцюгів поста�

вок [19].

Глобальний договір ООН ставить 17 цілей сталого

розвитку, які є такими:

Ціль 1. Подолання бідності.

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського гос�

подарства.

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

Ціль 4. Якісна освіта.

Ціль 5. Гендерна рівність.

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови.

Ціль 7. Доступна та чиста енергія.

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання.

Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура.

Ціль 10. Скорочення нерівності.

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад.

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробницт�

во.

Ціль 13. Пом'якшення наслідків зміни клімату.

Ціль 14. Збереження морських ресурсів.

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші.

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути.

Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку.

В Україні Глобальний договір ООН має чимало ре�

гіональних субпрограм. Приділимо увагу найважливі�

шим з них. Одною з таких програм є Програма "Парт�

нерство заради сталого розвитку". Ця Програма була

започаткована UNGC в Україні, її мета — просування

Цілей сталого розвитку та сприяння партнерству між

урядом, бізнесом, бізнес�асоціаціями, академічними

установами та громадянським суспільством.

Глобальний договір ООН у 2018 році назвав Ціль 17 —

Партнерство як одну з найважливіших. Локальна мере�

жа з України спільно з Білоруською локальною мере�

жею вирішили сприяти зростанню партнерства між

місцевим самоврядуванням, бізнесом, науковими уста�

новами та соціальним сектором, щоб демонструвати

проєкти, які реалізуються у партнерстві, охоплюють

більшу кількість реципієнтів, мають значно більший

вплив та є більш стійкими.

Таким чином, з 2018 року в Україні проводиться

кампанія "Партнерство заради сталого розвитку", де

визначаються проєкти партнерства із задіянням стейк�

холдерів у таких категоріях, як: мир, планета, еконо�

мічне зростання, суспільство [20].

Наступною Програмою, яку ми розглянемо, є "Про�

грама молодих інноваторів". Це спеціалізована програ�

ма, яка має визначені сесії та менторські підтримки.

Роль стратегій сталого розвитку підвищується та дав�

но вийшла за межі благодійно�іміджевих проявів у

розрізі проєктів корпоративно�соціальної відповідаль�

ності. На сьогодні практично неможливо залучити

міжнародного інвестора в проєкт, якщо у ньому не пе�

редбачено явний позитивний та вимірювальний вплив

на цілі сталого розвитку, суспільство та екологію. Ці ж

причини примушують успішні глобальні компанії уни�

кати співпраці з компаніями, які не мають у своїй стра�

тегії спрямування на сталий розвиток. Крім цього, су�

часні працівники (особливо молоді робітники), при

виборі роботодавця, роблять вибір на користь підприє�

мства, котре на стратегічному рівні, у щоденних прак�

тиках, в бізнес�моделі, позитивно впливає на країну,

світ, екологію, суспільство. До того ж у таких компан�

іях працівники більш залучені у бізнес, краще співпра�

цюють один з іншим, демонструють більшу ефек�

тивність.

Програма використовує адаптовану під цілі розвит�

ку інноваційну модель сталого досвіду (бажаність,

доцільність, життєздатність, стійкість), що реалізуєть�

ся професіоналами в галузі бізнес�трансформацій та

інновацій та із залученням експертів в області фінансів,

комунікацій, управління, прототипування, бізнес�моде�

лювання, та інших.

Особи, що беруть участь у програмі, мають мож�

ливість безпосередньо:

— отримати пришвидшене навчання, практично без

будь�якого "відриву від виробництва", яке складається

з очних семінарів, онлайн�вебінарів, обговорень на

форумі, тематичних досліджень, відвідування компаній

і т. і.;

— співпрацювати з іншими командами щодо інно�

ваційних проєктів для компанії та галузі;

— засвоїти та практикувати новітні технології ство�

рення інноваційних продуктів, послуг, експериментуван�

ня, бізнес�моделювання, гнучкого проєктного управ�

ління, управління змінами, комунікацій, оцінки можли�

востей, залучення стейкхолдерів, та ін.;

— будувати стосунки за допомогою коучингу, на�

ставництва і мережевих можливостей, вчитися у окре�

мих видатних фахівців, які працюють над розвитком і

впровадженням сталих інновацій у всьому світі;

Тип роботи Розвинені 
країни 

Країни що 
розвиваються

Легка робота 13 років 12 років 
Регулярна робота 15 років 14 років 
Небезпечна робота 18 років 18 років 

Таблиця 1. Мінімальний вік для прийняття
на роботу за рекомендаціями ООН

Джерело: [14].
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— стати частиною глобальної мережі найпотужні�

ших молодих фахівців з топ�компаній на всіх континен�

тах [21].

Освітня програма "IT�нація" реалізується за допо�

могою Громадської спілки "Мережа Глобального Дого�

вору в Україні" зі сприяння Проєкту "Економічна під�

тримка Східної України".

Нагальною метою цієї Програми стало відведення

рівних умов в отриманні якісної освіти в інформаційній

сфері, набуття навичок у програмуванні і роботі із ком�

п'ютерами для чоловіків і жінок, працюючих та безроб�

ітних, молоді та пенсіонерів у Донецькій та Луганській

областях. Учасники отримали можливість здобути ос�

нову нової професії, використати отримані знання та

навички щодо отримання нової роботи в ІТ�секторі, за�

пуску власних стартап�проєктів, реалізації своїх здібно�

стей в якості фрілансерів, систематизації наявних знань.

Отримавши додаткову освіту в ІТ�сфері, вони змогли

підвищувати свій професіоналізм та додатково викори�

стовувати набуту освіту у по�

всякденному житті. [22]. Зав�

дяки реалізації Програми рег�

іон отримав місцевих фахівців

з базовою кваліфікацією у ІТ�

професії.

Важливим викликом на

рівні бізнесу та в масштабах

держави є корупція. Це нега�

тивне явище багато коштує

будь�якому бізнесу — це чи�

нить шкоду його репутації,

зростанню, та додає біля 10%

до витрат на здійснення бізне�

су. Світовий банк наголосив,

що "хабарництво стало галуз�

зю в 1 трлн дол.". Нівелюван�

ня цього процесу має велике

значення. Це зможе відновити

довіру до бізнесу, ділову впев�

неність та призведе до його

довготермінової стабільності.

Проєкт "Розширення анти�

корупційних заходів у межах

локальних мереж Глобального

Договору" (Playbook) у своїй

реалізації спирається на трис�

тупеневий підхід:

1. Розробка проєкту "По�

сібник із боротьби з коруп�

цією" відбувається, щоб нала�

годити використання колек�

тивних дій та розуміння.

2. Глобальний запуск та

розгортання Playbook. Це доз�

волить розуміти та використо�

вувати методику колективних

дій для виявлення і вирішення

корупційних проблем.

3. Підтримувати програму

в Індії, Бразилії, Кенії та Ук�

раїні в їхніх власних ініціативах

щодо колективних дій.

Це ініціатива, яка збільшує масштаби антикоруп�

ційних колективних дій, спрямована не тільки на підви�

щення прозорості ланцюгів поставок, але й на сприян�

ня державно�приватному співробітництву у сфері колек�

тивних дій шляхом діалогу та взаємодії з недержавни�

ми зацікавленими сторонами та урядами. [23].

Програма "SDG Ambition" є інноваційним інструмен�

том, що спрямований на інтеграцію Десяти принципів

Глобального договору ООН та Цілей сталого розвитку

(ЦСР) у бізнес�стратегію компанії, звітність і комуніка�

цію з партнерами програми, її операційну діяльність.

Завдячуючи цікавим заходам, веб�рішенням, трені�

нгам, семінарам учасники програми зможуть в середині

компанії розробити стратегію і тактику сталого розвит�

ку, виконати якісний аналіз своїх показників, які стосу�

ються 17 Цілей сталого розвитку, та запровадити конк�

ретні результати в повсякденну операційну діяльність.

Завдячуючи програмі "SDG Ambition" організація

зможе прискорити запуск проєктів зі сталого розвитку,

Рис. 1. Концепція запровадження Глобального договору ООН
у корпораціях України

Джерело: розроблено авторами.
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які передбачають управлінську, екологічну і соціальну

сталість та, відповідно, відчувати поліпшення, швидше

отримувати практичні досягнення та звітувати про реаль�

ні досягнення [24].

Таким чином опрацьований матеріал можна пред�

ставити у вигляді схеми (рис. 1).

Найкрупнішим виконавцем програм Глобального

договору ООН є Національна акціонерна компанія "На�

фтогаз України". Компанія зобов'язалась дотримува�

тись Десяти принципів Глобального договору ООН, на�

магатись досягти Цілей сталого розвитку і щорічно звіту�

вати про прогрес.

Нафтогаз формує свої стратегії згідно сталого роз�

витку, що відбуватиметься за шістьма такими напряма�

ми:

Доступна та чиста енергія.

Чиста вода та належні санітарні умови.

Міцне здоров'я.

Якісна освіта.

Сталий розвиток міст та спільнот.

Партнерство заради сталого розвитку [25; 29].

Для окремого сучасного енергетичного бізнесу у

світі, окрім основної діяльності, беззаперечно пріори�

тетним стає покращення стану довкілля та протистоян�

ня зміні клімату. При цьому Нафтогаз враховує взяті

Україною зобов'язання у межах Цілей сталого розвитку

ООН, Паризької Угоди та Угоди про асоціацію України

з ЄС.

Офіційна позиція Нафтогазу з цього питання визна�

чається наступними тезами: "Група Нафтогаз розвиває

зелений напрямок бізнесу, і це продиктовано не тільки

сучасними світовими трендами щодо мінімізації вико�

ристання викопного палива, але й власними амбітними

планами щодо реалізації низьковуглецевих проєктів,

зокрема, у сфері відновлювальної та біоенергетики,

підвищення енергоефективності, розвитку водневої еко�

номіки. Екологічні та кліматичні вимоги до діяльності

компаній з кожним роком будуть зростати. Тому важ�

ливо вже зараз розпочинати проєкти щодо скорочення

обсягів викидів на всіх етапах — від видобутку нафти і

газу до їх переробки, зберігання та постачання. Без

відповідних ESG�стратегій неможливо отримати інвес�

тиції та фінансування навіть на основну діяльність На�

фтогазу" [25].

Група Нафтогаз — це велика українська вертикаль�

но�інтегрована нафтогазова компанія, яка запроваджує

повний цикл операційної діяльності з розвідки та роз�

робки нафтових і газових родовищ, розвідувального та

експлуатаційного буріння, зберігання та транспортуван�

ня нафти, постачання як природного, так і скрапленого

Таблиця 2. Практичні заходи соціальної відповідальності корпорації м'ясокомбінат Ювілейний,
що реалізуються у відповідності до задач Сталого розвитку

Джерело: розроблено авторами на основі [26; 27; 28].

№ Група 
цілей Цілі Сталого розвитку Задекларовані принципи та практичні заходи КСВ,  

що реалізуються в корпорації МК «Ювілейний» 
1 

С
оц
іа
ль
но

-е
ко
но
мі
чн
і, 
ге
нд
ер
ні

 
де
мо
гр
аф
іч
ні

 
Міцне здоров'я і благополуччя. 
Якісна освіта. 
Гендерна рівність 
Гідна праця та економічне зростання. 
Промисловість, інновації та 
інфраструктура 
 

Своєчасна виплата податків і зборів у бюджет. 
Своєчасна виплата заробітної плати. 
Створення нових робочих місць. 
відкритість і прозорість діяльності компанії. 
Стабільність у відносинах з партнерами й замовниками. 
Постійна робота над удосконалюванням смакових якостей, 
дизайну впакування й етикетки. 
Персонал забезпечується гідними умовами праці: дотримання 
стандарту OHSAS по безпеці праці, атестація робочих місць, 
своєчасний ремонт і модернізація встаткування. 
Контроль стану виробничо-побутових умов праці. 
Можливість кожного співробітника компанії одержати додаткову 
професійну освіту, підвищити кваліфікацію відповідно до програми 
розвитку й навчання персоналу 

2 

Ек
ол
ог
о-
кл
ім
ат
ич
ні

 

Чиста вода та належні санітарні умови. 
Доступна та чиста енергія. 
Сталий розвиток міст і громад. 
Відповідальне споживання та 
виробництво. 
Пом'якшення наслідків зміни клімату. 
Збереження морських ресурсів. 
Захист та відновлення екосистем суші 

Постійний контроль і аналіз впливу виробництва на навколишнє 
середовище. 
Вдосконалення технологій відповідно до екологічних аспектів. 
Утилізація відходів виробництва («Куп'янський« Ветсанзавод »). 
Скорочення викидів природного газу завдяки установці нового 
обладнання (Німеччина). 
Використання приладів для знищення комах на підприємстві 
(Польща). 
Вивезення твердих побутових відходів компанією «ГрінКо-Дніпро». 
Виховання екологічної свідомості співробітників компанії шляхом 
надання спеціальних навчальних матеріалів 

3 

Гл
об
ал
ьн
і, 
гу
ма
ні
ст
ич
ні

, 
ін
ст
ит
уц
ій
ні

 

Подолання бідності. 
Подолання голоду, розвиток сільського 
господарства. 
Скорочення нерівності. 
Мир, справедливість та сильні інститути. 
Партнерство заради сталого розвитку 
 
 
 
 
 

Соціальний пакет, який поширюється й на тих співробітників, 
які вийшли на пенсію, включає: разову матеріальну допомогу на 
оздоровлення, грошові премії на свята, матеріальну допомогу 
при народженні дитини, при виході на пенсію. 
Футбольний клуб “Ювілейний” нараховує більш 100 вихованців  
від 7 до 16 років.  
Впроваджено  систему управління безпечністю харчових продуктів 
ДСТУ ISO:22000.  
Строгий санітарний контроль, який забезпечується сучасним 
обладнанням та розробленими інструкціями для усіх працівників. 
Виробництво пройшло сертифікацію НАССР (міжнародний стандарт 
безпеки харчової продукції) Відповідає вимогам ДСТУ 4161-2003 
системи управління безпеки харчових продуктів 
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газу споживачам. Нафтогаз містить 52 000 співробіт�

ників і є найбільшим платником податків в країні. Ком�

панія активно долає найгостріші виклики національно�

го рівня, надає допомогу воїнам АТО, бореться з на�

слідками коронавірусної пандемії, здійснює реалізацію

проєктів у сфері соціально спрямованої інфраструкту�

ри [25].

Інформація, що представлена на офіційному сайті

МК "Ювілейний" дозволяє зробити певні узагальнення

щодо рівня розвитку та напрямів корпоративної соціаль�

ної відповідальності в компанії. Такі узагальнення про�

водились на основі задекларованих компанією прин�

ципів діяльності та наявних практичних заходів щодо

реалізації цих принципів у відповідності до принципів

Глобального договору ООН. Аналіз соціальної діяль�

ності корпорації М'ясокомбінат "Ювілейний" доводить,

що не всі напрями сталого розвитку реалізуються в ком�

панії повною мірою (табл. 2).

Грунтовною є робота МК "Ювілейний" в плані тех�

нологічного забезпечення якості продукції. Якість про�

дукції є нині не тільки перевагою в конкурентній бо�

ротьбі, але й одним з головних чинників та показників

ведення сумлінного, відповідального бізнесу. В техно�

логічному контексті забезпечення якості МК "Ювілей�

ний" додержується наступних правил:

1. Якісна сировина. В продукції не використовують�

ся сировина, що містить ГМО. Постачальниками сиро�

вини є лідери своїх галузей: як виробники м'ясної сиро�

вини, що знаходяться в Україні, так і Європейські ви�

робники спецій під марками Almi (Австрія), Wiberg

(Австрія), RAPS (Німеччина).

2. Сучасне обладнання. Структура, потужність і роз�

ташування обладнання розраховані європейським бюро

"Lissner", що спеціалізується на проєктуванні м'ясопе�

реробних підприємств. Це підприємство створювалось

за останнім словом науки та техніки, відповідно до най�

сучасніших європейських технологій. У ході реалізації

проєкту було закуплено й запущено обладнання від

світових лідерів, серед яких Banns (Німеччина), KJ (Да�

нія), Seydelmann (Німеччина), Alpina (Швейцарія), Laska

(Австрія), Bizerba (Німеччина), Schroter (Німеччина),

Poly�Clip (Німеччина), Handtmann (Німеччина),

Webomatic (Німеччина).

3. НАССР і санітарний контроль. Виробництво

пройшло сертифікацію НАССР (міжнародний стандарт

безпеки харчової продукції) відповідно до вимог ДСТУ

4161�2003 системи управління безпеки харчових про�

дуктів. Здійснюється щоденна обробка цехів за допо�

могою обладнання компанії Ecolab— лідера в галузі

виробництва професійних миючих та дезінфікуючих

засобів.

4. Сучасна екологічна упаковка. Нашими надійними

та довгостроковими партнерами є компанії Multivac

(Німеччина), Webomatic (Німеччина), Cryovac (США),

Атланіс�Пак (Росія), Zudpack (Німеччина).

5. Експерти своєї справи. Постійне підвищення рівня

професійної підготовки та регулярне тестування персо�

налу — запорука успішної роботи МК "Ювілейний"

згідно сучасним Правилам.

6. Ефективне управління. В корпорації використо�

вується комплексна автоматизована система управлін�

ня підприємством. Ця система побудована на основі

Oracle, що є визнаним лідером у галузі програмного

забезпечення управлінням підприємством, охоплює всі

основні бізнес�процеси, а саме: управлінням закупка�

ми, виробництвом, збутом, логістикою, фінансами и

персоналом. Чітке дотримання усіх виробничих процесів

на підприємстві підтверджено сертифікатом міжнарод�

ного стандарту ISO 22000�2007.

7. Якісна, швидка доставка. Завдяки власному

транспорту, обладнаному холодильними установками,

а також системою спостереження за температурним

режимом, продукція оперативно та якісно доставляють�

ся споживачу [26; 28].

Дотримання таких правил МК "Ювілейний" у вироб�

ництві дозволяє випускати продукцію високої якості не

тільки під елітними брендами за високою ціною, але за�

безпечує якість продукції, що входить до більш низьких

цінових категорій, орієнтована на масового споживача.

ВИСНОВКИ
У статті визначено основні напрями запровадження

корпоративної соціальної відповідальності в компаніях

світу при імплементації Глобального договору ООН.

Означено, що ця діяльність проводиться у відповідності

до поставлених цілей Глобального договору, а саме:

1) Зробити свої десять принципів головними у підприє�

мницькій діяльності в усьому світі; 2) активізувати дії в

підтримку більш глобальних цілей ООН, таких як цілі

розвитку тисячоліття та цілі сталого розвитку.

Програма підписання Договору була офіційно

запущена в штаб�квартирі ООН в Нью�Йорку 26 липня

2000 року. Станом на березень 2021 року до Глобаль�

ного договору приєдналося понад 12 765 компаній та

організацій з більш як 160 країн світу. Приєднуючись

до Десяти принципів Глобального договору ООН у стра�

тегії, політиці та процедурі, та встановлюючи культуру

доброчесності, компанії не лише виконують свої основні

обов'язки перед людьми та планетою, а й створюють

основу для довгострокового успіху.

Глобальний договір ООН також ставить 17 цілей

сталого розвитку. Відмічено, що в Україні Глобальний

договір ООН має чимало регіональних субпрограм.

Одними з передових компаній в плані впровадження

корпоративної соціальної відповідальності в Україні є

Група Нафтогаз, М'ясокомбінат "Ювілейний", які дово�

дять, що всі означені в статті напрями сталого розвитку

реалізуються в компаніях повною мірою.
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PROBLEMS OF CATEGORIZATION OF THE PLANNING APPARATUS
IN THE CONDITIONS OF MARKET VAGUENESS

Істотні зміни у світовій і вітчизняній економіках, які викликані процесами глобалізації й інфор�
матизації, а також глобальні проблеми сучасності торкнулись практично всіх сфер, галузей та
напрямів економіки. Підприємствам у сьогоденній ситуації важко протистояти зовнішнім фак�
торам. Зміна купівельного попиту, падіння прибутку підприємств, темпорально застаріле об�
ладнання виробництва, обмежені можливості експансії у межах окремих галузей, пошук ринків
для вкладення капіталу підштовхує підприємства до адаптування процесу планування вироб�
ництва до зовнішніх змін. Підприємства намітили істотний ухил до дослідження та впровад�
ження в економічну сферу ідей і положень концепцій сталого розвитку, адаптації державної
економічної політики до її переходу на новий виток розвитку, перегляд пріоритетів в діяльності
об'єктів господарювання. Тож планування діяльності промислового підприємства, зокрема його
виробництва, стає суттєвим у процесі управління.

Систематизовано школи менеджменту та знання з категорії планування. Встановлено, що
планування як функція управління і як економічна категорія є політрактовним

Визначено, що при наявності зв'язку понять планування і бюджетування є відмінність — кінце�
вий результат, на який вони спрямовані.

Враховуючи еволюційні зміни, відсутність єдиного поняття в трактуванні дефініції "плану�
вання", запропоновано тлумачити його як цілеспрямована діяльність підприємства з певною
ієрархією (цільова орієнтація; значимість цілей; вміст планових рішень) з розробки на науковій
основі тимчасового горизонту (коротко�, середньо� та довгострокових планів) розвитку підприє�
мства, що орієнтуються на ринкову кон'юнктуру, на ступені невизначеності, складності, коге�
рентності, рухливості зовнішнього і мінливості внутрішнього середовищ, що використовує ана�
літичну інформацію для адаптації (розробки декількох сценаріїв) та коригування їх кількісних і
якісних показників з урахуванням можливості забезпечення обов'язкового досягнення постав�
лених цілей необхідними ресурсами.
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Significant changes in the world and domestic economies, caused by today`s processes of
globalization, informatization and attention to global problems, have affected almost all spheres,
industries and areas of economic life. It is difficult for companies in the current situation to resist
external factors. Changing consumer demand, falling corporate profits, obsolete production
equipment, limited opportunities for expansion in certain industries, finding markets for profitable
capital investment have increasingly pushed companies to adapt the production planning process to
external changes. Enterprises have identified a significant bias towards research and implementation
in the economic sphere of ideas and provisions of sustainable development concepts, adaptation of
state economic policy to its transition to a new round of development, and revision of priorities in the
activities of economic entities. Thus, planning of the industrial enterprise, in particular its production
becomes dominant in the management process.

Systematized of management and knowledge in the category of planning are systematized. It is
investigated that planning as a function of management and as an economic category is poly defined.

It is determined that there is a difference in the presence of a connection between the concepts of
planning and budgeting, which is their aimed final result.

Given the evolutionary changes, the absence of a single concept in the interpretation of the
definition of ̀ planning`, it is proposed to interpret it as a purposeful activity of the enterprise with a
certain hierarchy (target orientation; significance of goals; content of planning decisions) on the
development on a scientific basis of the time horizon (short�, medium— and long�term plans) of
enterprise development, focusing on market conditions, the degree of uncertainty, complexity,
coherence, mobility of external and variability of internal environments, using analytical information
to adapt (development of several scenarios) and adjust their quantitative and qualitative indicators
taking into account the possibility of mandatory achievement of goals by the necessary resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В епоху стрімкого розвитку інформаційних техно�

логій за появи портативних інформаційних пристроїв

комунікації, які стрімко розвиваються з кожним ро�

ком; інтелектуальної роботи та системи, що оточують

нас; масової інтернет�персоналізації товарів і послуг,

що допомагає покупцям швидше знаходити потрібні

їм товари та послуги; переходу життя в телепростір

всі процеси плавно перетікають у всесвітню павути�

ну. Поява персональних віртуальних помічників висо�

кого рівня; комп'ютеризоване медичне обладнання,

що дозволяє знижувати помилку людини при прове�

денні складних операцій; високоточне сільське гос�

подарство, що допомагає фермерам отримувати ве�

ликий і якісний урожай; альтернативні джерела

енергії; гібридний транспорт (електротранспорт); роз�

виток генної інженерії в сільському господарстві,

медицині, наукових дослідженнях і енергетиці, з од�

ного боку, а в умовах загальної нестабільності світо�

вої економіки проблем паливно�сировинного сегмен�

та і, як наслідок, коливання курсу гривні і глобальна

пандемія коронавірусної інфекції SARS�CoV�2, з

іншого боку, в українській економіці вийшли на пер�

ший план.

Істотні зміни в світовій і вітчизняній економіках, вик�

ликані процесами глобалізації, інформатизації та увазі

до глобальних проблем сучасності, торкнулись практич�

но всіх сфер, галузей та напрямок економіки. Підприє�

Ключові слова: категорійність, апарат планування, ринок, ринкова невизначеність, бюджетування,

підприємство.

Key words: categorization, planning apparatus, market, market uncertainty, budgeting, enterprise.

мствам в поточній ситуації важко протистояти зовнішнім

факторам. Зміна купівельного попиту, падіння прибут�

ку підприємств, темпорально застаріле обладнання ви�

робництва, обмежені можливості експансії в рамках ок�

ремих галузей, пошук ринків для вигідного вкладення

капіталу все частіше підштовхує підприємства до адап�

тування процесу планування виробництва до зовнішніх

змін.

Сьогодні намітився істотний ухил до дослідження

та впровадження в економічну сферу ідей і положень

концепцій сталого розвитку, адаптація державної еко�

номічної політики до її переходу на новий виток роз�

витку. На перший план виходить така основна частина

процесу управління, як планування діяльності промис�

лового підприємства, особливо його виробництва. Та�

ким чином, об'єктом цього аналізу послугував апарат

планування, а предмет дослідження — категорійність

апарату планування в умовах ринкового невизначен�

ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формуванням та вдосконаленням концепції плану�

вання, проблеми виявлення суті в сучасній економічній

літературі присвячена велика кількість наукових робіт

таких авторів: Д. Аакер [1, с. 544], І. Ансофф [18, с. 236],

М. Портер [15, с. 896], Ф. Тейлор [24, с. 9—11] та інші.

Серед українських та вітчизняних дослідників та вчених,
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розвідки яких стали фундаментальними у сучасній теорії

та методології планування, слід виділити О.С. Виханс�

кого [4, с. 296], В.Н. Гончаров [7, с. 66], Р.А. Фатхутді�

нова [16, с. 448], О.В. Ястребова [17, с. 85—86] та інших

науковців. Окремі аспекти планування та економічної

поведінки висвітлені в роботах вище наведених нау�

ковців безсистемно і фрагментарно, в даний час існує

велика кількість невирішених проблем. Автори розг�

лядають економічну поведінку та стратегічне плануван�

ня діяльності підприємства незалежно і автономно, на

сьогодення не розроблені поняття, концепція, методо�

логія та інструментарій планування економічної пове�

дінки підприємства при зміні зовнішнього та внутріш�

нього середовищ. Для того виникає необхідність вдос�

коналення однієї з основних управлінських функцій —

планування, підвищення якості розробки різних видів

планів і прийнятих управлінських рішень, заснованих

на них.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — систематизація знань з категорійності

апарату планування діяльності підприємства; диферен�

ціація та інтеграція понять.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діюча за часів СРСР концепція планової економіки

в перехідний період і в даний час остаточно втратила

актуальність, а парадигма планування діяльності

підприємства перемістила акценти на користь викорис�

тання стратегічного планування, запропонованого іно�

земними авторами.

Важливо відзначити, що виникнення різних шкіл і

напрямків теорії менеджменту щоразу визначалося но�

вими реаліями, з якими стикалися підприємства. Ці умо�

ви визначалися, по�перше, технологічними вибухами,

викликаними науково�технічною революцією, які вима�

Рис. 1. Еволюція виникнення шкіл
Джерело: систематизована на основі [11, с. 330].
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гають прогнозування нових виробничо�технологічних

проривів, можливих у майбутньому; по�друге, насичен�

ням ринку товарів і послуг в розвинених країнах, що при�

водило до посилення конкуренції; по�третє, початком

процесу глобалізації ринків, виникненням транснаціо�

нальних корпорацій, що посилювало невизначеність і

складність середовища існування для підприємств.

У менеджменті існують різні напрями, які спираю�

чись на загальні базові принципи дисципліни, по�різно�

му розставляють дослідні акценти, виділяючи ті чи інші

пріоритети. Такі напрями називаються школами страте�

гічного менеджменту. Найбільш відомою класифікацією

підходів до процесу вироблення стратегії розвитку

підприємства є типологія, запропонована Г.Б. Альстрен�

дом, Дж. Лемпел і Мінцбергом [11, с. 330].

Науковцями виділено десять наукових шкіл стра�

тегій: дизайну, планування, позиціонування, підприєм�

ництва, когнітивна, навчання, влади, культури, навко�

лишнього середовища і конфігурації. Еволюція виник�

нення шкіл представлена на рисунку 1.

Перші три школи (дизайну, планування, позиціону�

вання) описують як повинні формуватися стратегії.

Представники наступних семи шкіл (підприємництва,

когнітивної, навчання, влади, організаційної культури,

зовнішнього середовища, конфігурації) роблять акцент

на дослідженні реальних процесів формування стра�

тегій. На кожному етапі відсутнє домінування тієї чи

іншої провідної школи. В свою чергу школи входять у

три групи: прескриптивна, дескриптивна, комбінована.

Перша група об'єднує школи, що пропонують (прескрип�

тивний) характер процесу створення стратегії. Процес

формування стратегії має нормативний, обов'язковий

характер. Друга група об'єднує школи, які розглядають

специфічні аспекти процесу формування стратегії. Тре�

тя група об'єднує школи, що представляють різні підхо�

ди до процесу формування стратегії [12, с. 412; 15,

с. 896; 18, с. 236].

Школа дизайну утворилась у 1960�х и заснована на

побудові стратегії, як на процесі неформального дизай�

ну (в сенсі конструювання, проєктування, моделюван�

ня), тобто на процесі осмислення і опрацювання. Шко�

ла планування, розквіт якої

припав на 1970�ті роки, сфор�

мувала стратегю як ізольова�

ний систематичний, та фор�

мальний процес. Школи пози�

ціонування стала дотичною до

перших двох у 1980�х роках,

вона зайнята не стільки проце�

сом формування стратегій,

скільки актуальним їх змістом.

Поява когнітивної школи у

період 80�х років спирається на

логіку когнітивної психології,

намагається проникнути у

свідомість стратега. Школа на�

вчання розвиває стратегію по�

ступово крок за кроком як

підприємство розвивається. У

тому ж напрямі, але під іншим

кутом зору розглядається фор�

мування стратегії школи влади,

вона розглядає процес переговорів між конфліктуючи�

ми групами всередині підприємства або між підприєм�

ством і протистоянням його оточення. Тому, наступна

школа культури займається принципами формування

стратегії. А оскільки побудова стратегії складається під

впливом зовнішніх обставин тому з'являється школа се�

редовища. Школа конфігурації вбирає в себе всі інші

школи. Стратегія школи це розробка концепцій або

формального планування, до систематичного аналізу або

введення керівництва, до навчання або конкурентної пол�

ітики, до зосередженості на індивідуальному навчанні.

Стратегії набуває форми планів або схем, позицій, перс�

пектив. Принципи формування стратегії об'єднують

вихідні положення всіх шкіл першої і другої груп.

Сучасне значення цих шкіл різниться. Одні з них доб�

ре зарекомендували себе і утримують надійні позиції для

аналізу діяльності підприємств, що належать до "тради�

ційних" галузей, інші демонструють ефективність своєї

методології і знову розвиваються в інноваційних галузях

бізнесу, треті більше підходять для проєктування стра�

тегічних змін підприємства. Школи розташувалися в такій

послідовності (табл. 1) і планування серед них.

Планування є частиною менеджменту будь�якого

промислового підприємства і відповідає на питання:

Який товар або яку послугу робити і для кого; які інстру�

менти або які робити (техніка, технологія і алгоритм дій);

які часові рамки (коли робити); який обсяг необхідно

робити (скільки робити); що вже зроблено; та які ре�

сурси є в наявності.

Засновник школи планування найвідоміший в об�

ласті стратегічного управління і планування економіст —

І. Ансофф. Основні ідеї школи планування були опуб�

ліковані в роботі І. Ансоффа [18, с. 236], де автором

зазначено, що стратегічне планування повинне розгля�

датися як багатоетапний формалізований процес. Знач�

не місце відводиться аудиту зовнішнього і внутрішньо�

го середовища, в рамках якого даються прогнози роз�

витку майбутньої ситуації. При проведенні аудиту ши�

роко використовуються кількісні методи, розглядаєть�

ся велика кількість чинників. Школа планування вима�

гає високого рівня деталізації, яка має ретельно обгрун�

Таблиця 1. Школи стратегичного менеджменту

Джерело: систематизовано на основі [11, с. 330; 20, с. 12; 21, с. 3; 22, с. 7].

№ 
п/п Назва школи Період 

заснування 

Тип процесу 
формування 
стратегії 

Засновники школи 

1 Дизайну  1957-1965 Осмислення Ф Селзнік, А. Чандлер, І. Ансофф, 
К. Эндрюс, Р Румельт та ін 

2 Планування 1960-1970 Формальний І. Ансофф, Д. Стейнер, П. Хофер, 
П. Лоранж, Д. Шендель та ін. 

3 Позиціювання 1980-х Аналітичний М. Портер, Д. Шендель, К. Хаттен, Р. Кац,  
Б. Джеймс, Дж. Куінн та ін. 

4 Підприємництва 1960- 
1970-х 

Передбачення Й. Шумптер, А. Коул, К. Найт, Г. Мінцберг, 
О Коллінз, Д. Мур та ін. 

5 Когнітивна 1980-х Ментальний М. Лайлс, Г. Саймон, А. Дюгейм, 
С. Макрідакіс, К. Швенк та ін. 

6 Навчання 1959-1980 Розвитку Р. Лап’єр, Ч. Ліндблом, Дж. Куінн, Г. Репп та ін.
7 Влади  1970-х Переговорний  А. Макміллан, Дж. Сарразін, 

Э. Петтігрю, Дж Боуер, Й. Доза та ін. 
8 Культури 1970-1980 Колективний Э. Петтігрю, С. Фельдман, Дж. Барні,  

М. Фірсіроту, Ф. Рігер та ін. 
9 Середовища 1970-х Реактивний Г. Мінцберг, К. Джордж, Ж.М. Тулуз,  

М. Ханнан, Дж. Фріман та ін. 
10 Конфігурації 1970- 

1080-х 
Трансформації Д. Міллер, П. Хандвалла, Г. Мінцберг та ін. 
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тованою і розрахованою. Стратегія виступає у вигляді

ієрархічної системи планів і бюджетів від зведених по

корпорації до планів структурних підрозділів.

Процес стратегічного планування — послідовний і

формалізований. Стратегія являє собою сукупність планів

і програм, кожен з яких супроводжується аналітичною ро�

ботою та пошуком відповідей на ряд питань. Науковці заз�

начають, що такий підхід нагадує конвеєр. Кожен елемент

плану може бути конкретизований і виділений, потім відбу�

вається робота над всіма компонентами, які потім знову

збираються в одне ціле, і виходить правильна стратегія.

Стратегія є кресленням, що містить конкретні цілі, бюд�

жети, програми та плани діяльності. Хоча вона і знаходить�

ся у сфері уваги керівника підприємства, безпосередня ро�

бота виконується штатними плановиками, які залучають

вище керівництво тільки у разі потреби [12, с. 412].

Дослідження планування як функції управління і як

економічної категорії дозволяє виділити кілька існую�

чих в економічній літературі наукових підходів до трак�

тування даної дефініції, результат аналізу яких наведе�

но на рисунку 2.

Зазначимо, що вперше термін "планування" ввів

К. Ландауер у "Теорії національного економічного пла�

нування" [20, с. 12] характеризуючи його як процес ке�

рівництва економічною діяльністю підприємства. Ана�

логічно розглядають планування Л. Йохансен, І. Ан�

софф та інші науковці [18, с. 236].

О. Ястребова розглядає поняття планування як

цільову спрямованість діяльності і характеризує вста�

новлення цілей, підготовки відповідних рішень і способів

їх досягнення [17, с. 85—86].

На відміну від вище зазначеної дефініції B. Гоєтс

підкреслює, що планування — це процес вибору коли

виявляється альтернативний спосіб дій [19, с. 63].

Подальше прискорення економічних процесів доз�

воляє говорити про пріоритетність цілей, розроблених

на наукових підставах, і, відповідно, в основі плануван�

ня. А. Гартвич обгрунтовує необхідність перспективно�

го планування [6, с. 11].

Такій напрям продовжив в своїх працях П. Скаллан,

який запропонував розглядати планування як діяльність

по досягненню поставлених цілей, орієнтовану на опти�

мальне використання наявних і можливих ресурсів [23,

с. 21].

Також поняття планування розглядається, як об�

грунтування цілей на майбутнє, узгоджених з їх ресурс�

ним забезпеченням, і можливістю коригування планів

[14, с. 67—77].

Н. Каткова розглядає поняття планування як спе�

цифічну функцію управлінської діяльності підприємства

[8, с. 20].

В економічній літературі часто можна спостерігати

ототожнення з поняттям планування — поняття бюдже�

тування, наприклад, А. Абдуллаєва вважає, що бюдже�

Рис. 2. Різноманітність поняття планування в сучасній літературі

Джерело: власна розробка.
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спосіб дій (B. Гоєтс) [19, с. 63] 

Це обґрунтування цілей на майбутнє, узгоджених з їх 
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підприємства (Н. Каткова) [8, с. 20] 
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тування є невід'ємною частиною короткострокового і

довгострокового планування та кількісне вираження

планів, складених після проведення стратегічного ана�

лізу називає бюджетом [2, с. 221—224].

М. Афанасьєв називає бюджетування альтернатив�

ним методом бюджетної політики [3, с. 780].

Водночас у світовій практиці бюджетування — це

елемент менеджменту, орієнтований на управління

організацією, призначений для оптимального розподі�

лу ресурсів господарюючого суб'єкта в часі. Бюджету�

вання, як управлінська технологія, включає три складові

частини: технологію бюджетування, організацію проце�

су бюджетування, використання інформаційних техно�

логій [13, с. 70—76].

В. Ковальов відзначає відсутність між плануванням

і бюджетуванням суворого розмежування, визначаючи

бюджет як деталізований план діяльності підприємства

на найближчий період, що охоплює доходи і витрати

підприємства, бюджетування ж являє собою процеду�

ру складання бюджетів [9, с. 404].

Однак деякі дослідники розглядають бюджетуван�

ня як "фінансове планування", наприклад, А. Віткалова

вважає, що бюджетування — це фінансове плануван�

ня, що охоплює всі сторони діяльності організації, що

дозволяють складати всі понесені витрати та отримані

доходи в фінансових термінах на майбутній період [4,

с. 125].

У зв'язку з розбіжністю трактування терміна "бюд�

жетування" та "планування", за нашою думкою можна

визначити, що планування на підприємстві — це пла�

нування будь�яких витрат і доходів підприємства,

організації або приватної особи для забезпечення ста�

більного та успішного розвитку, яке охоплює всі сто�

рони діяльності. Цілі планування — встановити відпо�

відності між наявністю фінансових ресурсів організації

і потребою у них, вибір ефективних джерел формуван�

ня фінансових ресурсів і вигідних варіантів їх викори�

стання. Завдання планування визначити додаткові по�

треби фінансування, які з'являються внаслідок

збільшення обсягів реалізації товарів чи надання по�

слуг. Планування фіксує фінансові показники, яких

підприємство прагне досягти в майбутньому, та визна�

чає реальні фінансові витрати, які потрібні підприєм�

ству для досягнення певних цілей. А бюджетування —

це система короткострокового планування, обліку і

контролю ресурсів і результатів діяльності комерцій�

ної організації.

Бюджетування це складний процес і включає фор�

мування бюджетів і різних показників (включаючи сце�

нарні умови), процес узгодження бюджетів, використо�

вування аналітики і контроль виконання бюджетів. Зав�

дання бюджетування — це планування діяльності

підприємства з метою забезпечення поточного контро�

лю діяльності.

На підставі цього, можна визнати, що взаємозв'я�

зок планування і бюджетування полягає в тому, що бюд�

жетування є інструментом вдосконалення планування на

підприємстві, тобто, включає в себе планування і конт�

роль та управління за відхиленнями фактичних показ�

ників від планових з застосуванням аналізу причин і ха�

рактеру відхилень. А відмінністю, між плануванням і

бюджетуванням є кінцевий результат на який вони на�

цілені. Планування визначає реальні фінансові витра�

ти, які потрібні підприємству для досягнення певних

цілей. Бюджетування ж направлено на вироблення стра�

тегії і показує, які заходи необхідно приймати для реа�

лізації того чи іншого проєкту, завдання та ін. Тобто

планування вказує безпосередньо на мету підприємства,

а бюджетування визначає, що потрібно зробити для її

досягнення.

ВИСНОВКИ
Узагальнивши науково�теоретичний досвід різних

економічних шкіл, який враховує еволюційні зміни та

різноманітність у тлумаченні "планування" запропоно�

вано розглядати планування як цілеспрямовану

діяльність підприємства з певною ієрархією (цільова

орієнтація; значимість цілей; вміст планових рішень) з

метою розробки часових горизонтів (коротко�, серед�

ньо— та довгострокових планів) розвитку підприємства

яке орієнтуються на ринкову кон'юнктуру ступені невиз�

наченості, складності, когерентності, рухливості зов�

нішнього і мінливості внутрішнього середовищ, що ви�

користовує аналітичну інформацію для адаптації (роз�

робки декількох сценаріїв) та коригування їх кількісних

і якісних показників з урахуванням можливості забез�

печення обов'язкового досягнення поставлених цілей

необхідними ресурсами.

Для визначення оптимальної та адаптивної форми

планування для промислових підприємств необхідно

подальше звернути увагу на вивчення сутності процесу

планування і рівня впливу внутрішніх и зовнішніх чин�

ників на цей процес.
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АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТОВ "БМУ~2019"

In the article we show that construction is characterized by a fairly long chain, from project development to
its implementation and operation, which includes a significant number of small and medium enterprises, which
leads to partial loss of information (because it largely depends on the accumulation and data exchange, their
quality and reliability). It is shown in the article that the need for materials, structures and products is
determined by the individual characteristics of construction objects, technology and organization of
construction. Procurement and supply of materials must be carried out in strict accordance with technological
requirements and minimize excess inventory.

In the article we have shown to the main directions of improving the activities of construction companies
Ukraine includes: — development of domestic public and private investment support programs; — support
and promotion of after�sales maintenance and service of construction services; — development and
modernization of construction infrastructure; — partnership of government and business of the construction
industry as a form of long�term interaction of the parties; — introduction of innovative technologies in the
construction industry.

It is important to analyze the construction industry and its activities in recent years. It is necessary to identify
problems and prospects of construction based on a comparison of the state of construction companies for
the current and previous periods, to find ways to improve the economy of the construction industry.

The trend of increasing the need for effective management of construction projects indicates the importance
of logistics, especially the dominant role observed in the planning and implementation of procurement, as
they consist of processes such as ordering, receiving, transporting and storing materials.

Under the problematic situation of providing logistical support for the life cycle of construction facilities is
a violation of the terms of commissioning of construction facilities; violation of the planned estimate for
construction and / or its maintenance; inefficient use of material and labor resources and inefficient operation
of the construction site due to lack of detailed information on the needs of current maintenance and repairs.
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FORMULATION OF THE PROBLEM
Construction is characterized by a fairly long chain,

from project development to its implementation and

operation, which includes a significant number of small and

medium enterprises, which leads to partial loss of

information (because it largely depends on the ability to

accumulate, operate and exchange data, their quality and

reliability).

The need for materials, structures and products is de�

termined by the individual characteristics of construction

sites, technology and organization of construction.

Procurement and supply of materials must be carried out

in strict accordance with technological requirements and

minimize excess inventory.

As one of the largest consumers of raw materials and

related products for construction, the industry is

characterized by their inefficient use, high rates of waste

generation (up to 25% — 30%) in the process of repair

and construction work (dismantling, repair, construction,

etc.), which are currently extremely rare. reuse [5].

This is often accompanied by inadequate assessment

of the volume and quantity of products, over fulfillment or

shortage of procurement, increased logistics costs for

transportation and storage, which in a constantly growing

cost of construction products significantly increases the

total cost of construction and operation.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Problems of functioning and development enter�

prises of the construction industry are reflected in the

У статті ми показуємо, що будівництво характеризується досить довгим ланцюгом, від розробки про�
єкту до його реалізації та експлуатації, до якого входить значна кількість малих і середніх підприємств,
що призводить до часткової втрати інформації (оскільки вона значною мірою залежить від накопичен�
ня та обмін даними, їх якість та надійність). У статті показано, що потреба в матеріалах, конструкціях і
виробах визначається індивідуальними особливостями об'єктів будівництва, технологією та організа�
цією будівництва. Заготівля і постачання матеріалів повинні здійснюватися в суворій відповідності з
технологічними вимогами і мінімізувати надлишкові запаси.

Важливим був аналіз будівельної галузі та її діяльності за останні роки. Нами визначено проблеми та
перспективи будівництва на основі порівняння стану будівельних організацій за поточний та попередні
періоди, знайдено шляхи покращення економіки будівельної галузі.

У статті ми зазначили основні напрямки вдосконалення діяльності будівельних компаній Україна, а
саме: розвиток вітчизняних державних та приватних програм підтримки інвестицій; підтримка та про�
сування післяпродажного обслуговування та обслуговування будівельних послуг; розвиток та модерн�
ізація будівельної інфраструктури; партнерство влади та бізнесу будівельної галузі як форма довгот�
ривалої взаємодії сторін; впровадження інноваційних технологій у будівельну галузь.

Тенденція зростання потреби в ефективному управлінні будівельними проєктами свідчить про важ�
ливість логістики, що спостерігається при плануванні та здійсненні закупівель, оскільки вони склада�
ються з таких процесів, як замовлення, отримання, транспортування та зберігання матеріалів.

У статті зазначено, що проблемною ситуацією забезпечення матеріально�технічного забезпечення
життєвого циклу будівельних об'єктів є порушення термінів введення об'єктів будівництва в експлуата�
цію; порушення планового кошторису на будівництво та/або його обслуговування; неефективне вико�
ристання матеріально�трудових ресурсів та неефективна експлуатація будівельного майданчика че�
рез відсутність детальної інформації щодо потреб поточного технічного обслуговування та ремонту.

Key words: logistics, construction industry, construction company, Ishikawa diagram.

Ключові слова: логістика, будівельна галузь, будівельна компанія, діаграма Ісікава.

works of many scientists: I. Adamskaya, K. Zasikan,

A. Kolosova, O. Oskoma, Y. Pindy, A. Stelmashchuk,

M. Sukhonos and others. But despite being quite large

number of publications, many questions about the

modern status and prospects for the development of

enterprises in the construction industry are relevant,

remain little disclosed in the scientific literature and

require further research.

The purpose of the article is to analyze the logistics

activities of construction processes at LLC "BMU�2019".

PRESENTING THE MAIN MATERIAL
The construction industry is characterized by high

production costs, especially given that since Soviet times,

production technology has changed from the current, when

the same buildings and structures were built according to

standard design documentation and time for construction

and commissioning, as well as their costs, were fully

defined and maximally optimized, to individualize. Today,

each construction project is a unique project that requires

considerable attention from all participants in the

construction, as well as unique logistical support of all

construction processes in order to optimize costs and

create construction sites competitive in terms of cost of

sale.

First of all, considering the specifics of logistics for

the construction industry, it should be noted that, as in

production, is the processing of materials and raw

materials using labor and machinery, resulting in a finished

product — a building or structure, with the uniqueness

of construction requires the application of a design
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approach, namely a detailed work plan linked to specific

dates and resources used, careful calculation of the

budget for each object [1, p. 673]. Accordingly, logistics

for a construction company can be considered as ancillary

activities that provide the expected construction site,

which:

— fully completed and ready for operation

(quantitative indicator);

— meets the quality standards of the construction

industry and customer requests (quality indicator);

— built in accordance with the established terms of

the construction schedule (time indicator);

— built on the planned location (location indicator);

— demanded only the planned minimum costs (price

indicator);

— required by a specific customer (customer�oriented

indicator).

One of the reasons why integrated logistical support

of the construction process is needed is the increase in

costs, which are associated with the desire to achieve

timely completion by increasing the number of construction

crews or additional construction equipment. In addition,

the increase in costs may also be affected by the costs

associated with the downtime of leased equipment, for

example due to lack of building materials for any reason

on the construction site according to the construction

schedule, or for the same reasons payment for simple hired

construction crews.

In addition, integrated logistical support of the

construction project should be not only at the stage of

production, but also at the stage of operation, because

according to statistics: only 20% of costs are for the

construction of the facility and more than 80% of costs

are for maintenance construction object.

Lack of access to detailed information on all networks

and features of construction of the facility after com�

missioning of the next organization does not allow to make

correct schedules for plans for maintenance, renovation

or modernization of facilities, which also leads to

unnecessary costs and inability to properly assess the

situation and resources.

We present the reasons described above, in the form

of components that encourage the use in construction and

subsequent operation of construction sites to the use of

integrated logistical support of the life cycle of con�

struction sites in the form of a diagram of Ishikawa.

The resulting diagram illustrates the causal links

between the causes and the need to support the integrated

logistics of the life cycle of the construction site from the

time of design to the time of overhaul.

Thus, four major causes (problems) have been

identified:

— violation of terms of putting construction objects

into operation;

— violation of the planned estimate for construction

and / or its maintenance;

— inefficient use of material and labor resources;

— inefficient operation.

It should be noted that these reasons might also affect

each other. For example, if we talk about the timing of

commissioning of buildings, it should be noted that their

shift from the planned is often accompanied by rising

construction costs, as well as inefficient use of labor, as

some time is idle staff due to violations of the terms object.

Fig. 1. Ishikawa diagram of the reasons for choosing integrated logistical support for life cycle of
construction projects at LLC "BMU+2019"
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At the same time, violation of the planned

estimate for construction and / or its

maintenance will inevitably be associated with

inefficient use of material and labor resources,

as they may require the purchase of additional

material resources (for example: due to improper

storage) or due to forced downtime. The facility

staff will need more crews or extra paid uptime

for existing crews.

Of course, the violation of the planned

estimate for the maintenance of the facility during

operation is interrelated with the inefficient

operation of the facility, as the estimate can

increase significantly due to the lack of accurate

plans for current and major repairs at such

facility.

Accordingly, then for each consolidated

group of problems were added for several main,

in our opinion, reasons. However, we would like

to note that most of these causes are also interrelated, ie

each of them leads not only to the problem to which we

attributed it, but also to some related problems or their

causes.

It also confirms that the situation during the life

cycle management of a construction site must be saved

at the level of integrated logistical support for its

operation.

Taking into account the data from the website of the

State Statistics Service of Ukraine, the volume of

construction products (construction products means

residential and non�residential buildings, engineering

structures, complex industrial structures, entertainment

and sports facilities) for the last 3 years amounted to (UAH

million) (fig. 2).

In 2020, compared to the corresponding period of

2019, the growth of construction work was recorded in

the following areas:

Volyn — UAH 2.5 billion (+ 2.9%);

Donetsk — UAH 10.1 billion (+ 35.6%);

Kyiv — UAH 12.6 billion (+ 16%);

Lviv — UAH 14.1 billion (+ 22.3%);

Odessa — UAH 27.9 billion (+ 45.8%);

Poltava — UAH 8.1 billion (+ 3%);

Sumy — UAH 1.7 billion (+ 3%);

Ternopil — UAH 2.6 billion (+ 1.2%);

Khmelnytsky — UAH 6.5 billion (+

58.3%);

Cherkasy — UAH 2.5 billion (+ 14.9%);

Chernihiv — UAH 2.4 billion (+ 24.3%)

[5].

According to the distribution of

construction output by the nature of

construction in  2019, new const�

ruction, reconstruction and technical

re�equipment accounted for 74.2%,

while  current and major repairs

accounted for only 25.8%. In 2020,

these indicators have changed: repairs

account for 36.9%, new construction

36.1%, and reconstruction and tech�

nical re�equipment 27.0%, and if you

combine the last two indicators, they

will be 63.1%, which is 11.1% less than last year

(fig. 3).

As shown in the above diagram, construction product

indices in 2019 increased by ~ 20% compared to 2018,

while in 2020 this figure decreased by ~ 23% compared

to 2019 and correspondingly less than in 2018.

The price index for construction works allows to

determine the trends of price changes both in construc�

tion as a whole and by types of buildings and structures.

For the period from 2015 to 2021, we can see that the

lowest value of the price index was found in 2019

(100.6%), while the highest — in 2015 (122.8%). The

lowest indicators of the price index by types of buildings

in 2019 and the growth of this index in 2020. According to

data from 2021, this value continues to grow for all types

of buildings, except industrial (taking into account data

from January to August, the price index for industrial

buildings is 120.9%, which is 10.8% less than in 2020).

The success of the construction market in general

depends on filling it with investment resources. The

following is a diagram of capital investment in the country

as a whole compared to capital investment in construction.

In 2020, the volume of capital investment in Ukraine

decreased significantly compared to other years. In the
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construction sector, capital invest�

ments amount to UAH 39,614.9 mi�

llion, which is only 7.79% of the total

investments. In my opinion, this is

due to the fact that the industry itself

is quite expensive and usually the

construction of, for example, in�

dustrial facilities requires significant

investment, and investors in this

economic situation around the world

do not risk investing heavily.

In addition to the above prob�

lem, which creates obstacles to the

development of both enterprises and

the construction industry in general,

there are several: imperfect pricing

system; bureaucratic obstacles to

the implementation of investment

projects; lack of equal legal con�

ditions for all participants in the

investment process; imperfect

system of mechanisms of normative�

legal regulation of economic, social

and legal relations in the housing

sphere (for example, the legally

regulated mechanism of property

liability for breach of contract, etc.

[2, p.75].

However, there is a solution to each problem and

there are several options to improve the situation in this

area: modernization and development of construction

infrastructure; expansion of sales of construction

products; development of domestic public and private

programs of investment support of construction;

financing of priority investment projects by the state fund

of regional development; introduction of advanced

innovative technologies in construction; partnership of

government and business of the construction industry as

a form of long�term cooperation between the parties;

monitoring the quality of construction and installation

work [3, p. 50].

LFA logistics audit reveals the sources of excess

logistics costs and develops a plan to optimize the logistics

function by improving functional efficiency, managing the

enterprise spreadsheet system, integration and close

interaction of all links in the supply chain [7, p.19].

BMU�2019 LLC carries out its activity in the

construction industry, the specifics of which to some

extent create preconditions for the emergence of risks in

the development of the logistics system. In order to classify

the risks of the enterprise, assess the probability of their

occurrence and impact on logistics processes, a survey of

employees was conducted (table 1).

For a more complete study of the company, the

company's financial statements for 2019 and 2020 were

analyzed. The analysis revealed both an increase in the

company's revenue and an increase in costs, because of

which the company's net income in the reporting year is

lower than in the previous year.

An analysis of the logistics activities of the enterprise

was also conducted; the available capacities and logistics

costs were acquainted.

To improve logistics activities, a tree of goals of BMU�

2019 LLC was built, with the help of LFA methodology,

the main risks that may arise in this area from the point of

view of logistics were identified and measures to minimize

them were proposed.

Priority areas should be: improving the work of

construction companies through renewal of fixed assets;

introduction of innovative construction technologies;

improving the quality of construction products; improve

management, broaden planning horizons and more

accurate accounting market requirements; developing long

term programs with expanding construction financing

opportunities state and regional authorities; assistance

development of cluster formations. An important direction

in formation of competitiveness of the Ukrainian con�

struction industry, stabilization and consistent develop�

ment construction market in the regions is to identify and

stimulate the development of a regional construction

cluster.

The peculiarity of the construction industry is that that

they are very sensitive to macroeconomic factors

environment. That is why the main task of ensuring the
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Fig. 4. Capital investment in construction 2018—2020

Logistic flow Risk classification Probability 
of occurrence

Rising prices for materials 4,1 
Supply failures 2,2 

Input 
 

Delivery problems 2,15 
Unforeseen circumstances 3,3 
Equipment breakdown 1,85 

 
Internal 
 Lack of materials 2,65 

Reducing the cost of work 1,75 
Untimely performance of works 2,35 

Output 
 

Non-fulfillment of contractual 
relations by contractors 1,95 

Table 1. Classification of risks and their
assessment at LLC "BMU+2019"
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efficiency of construction in general is minimization

negative impact of the external environment through

strategic management. To increase production, it is

necessary to adhere to such principles as efficient use of

all types of resources enterprises, control over the

activities of customers and substantiation of the estimated

cost of the objects under construction, minimization of

the number of objects under construction at the same time.

Therefore, construction companies must objectively

determine their competitive position, identify the main

external factors affecting

production volumes, and create new competitive ones

benefits. Exit from the crisis is possible only for through a

combination of effective government regulations and

strategically designed activities construction companies.

CONCLUSIONS
So, to the main directions of improving the activities

of construction companies Ukraine includes:

— development of domestic public and private

investment investment support programs;

— support and promotion of after�sales maintenance

and service of construction services;

— development and modernization of construction

infrastructure;

— partnership of government and business of the

construction industry as a form of long�term interaction

of the parties;

— introduction of innovative technologies in the

construction industry.

Thus, the peculiarity of logistics in construction is

because the construction company is not always the

"master" of the logistics process. It is seen as a consumer

in the logistics systems of manufacturers and suppliers

of building materials and components. This feature is a

consequence of insufficient attention to the opportunities

that logistics can provide in the field of cost optimization.

With the traditional organization of logistics processes

at the "entrance" of the construction, organization

requires a clear formulation of logistics service

standards. These are such procedures as order execution

time, level of logistics costs, reliability of deliveries, etc.

Knowledge of these indicators will change the logistics

processes in production management and make

transparent the control system of the logistics system.

In addition, a feature of logistics in construction is the

widest opportunities for logistics outsourcing, in

particular, in supply and transportation. For the

construction organization, most of the operations at

performing logistical functions of transportation,

warehousing, inventory management and procurement are

ancillary processes.
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MARKETING MANAGEMENT IN SMM

У статті аналізується маркетинговий менеджмент у системі SMM та на підприємстві в цілому. Мар�
кетинговий менеджмент виконує важливу координуючу роль, допомагаючи досягти згоди всередині
підприємницької структури, визначаючи напрямки її розвитку, стимулюючи внутрішній співробітниц�
тво, координуючи розподіл ресурсів і окреслюючи завдання, виходячи з яких, компанія розраховує
реалізувати свої маркетингові цілі. Маркетинговий менеджмент у структурі SMM допомагає втілити
такі цілі підприємства як: просування власних товарів, лояльність споживачів, автономні продажі,
просування бренду. За допомогою SMM є можливість розповісти про свою компанію, послуги чи то�
вари, прийняти замовлення, а також дати можливість своїй цільовій аудиторії поділитися з іншими.
Зацікавлений клієнт, вивчаючи компанію, обов'язково зверне увагу на її профілі у соціальних мере�
жах. Якісні профілі покращують лояльність потенційних клієнтів, підвищують ступінь довіри та задо�
воленості. І, як наслідок, збільшують конверсію. Відкрита компанія, яка не боїться комунікувати з
спільнотою, виглядає свідомо краще та сильніше, ніж компанія, замкнута всередині одного основно�
го сайту. Грамотна стратегія SMM та її якісне виконання практично гарантує, що у потенційних клієнтів
у результаті складеться саме таке враження від компанії, яке працюватиме на покращення конверсії.
Крім цього, аналіз трафіку та конверсій із соціальних мереж дозволить покращити маркетингову стра�
тегію в цілому. І, можливо, розширити цільову аудиторію. Маркетинг у соціальних мережах може стати
серйозною перевагою для будь�якого бізнесу. Насправді немає жодних підстав не впроваджувати
соціальні медіа у вашу стратегію просування — SMM настільки рентабельне вкладення, що про це
точно не доведеться шкодувати. Виділено основні задачі маркетингового менеджменту для підприє�
мницької структури, дотримання яких полегшує розробку плану маркетингу.

The article analyzes marketing management in the SMM system and in the enterprise as a whole.
Marketing management plays an important coordinating role, helping to reach agreement within the
business structure, determining the directions of its development, stimulating internal cooperation,
coordinating the allocation of resources and outlining the tasks based on which the company expects to
achieve its marketing goals. Marketing management in the SMM structure helps to realize such goals of the
enterprise as: promotion of own goods, consumer loyalty, autonomous sales, brand promotion. With SMM,
you have the opportunity to talk about your company, services or products, accept orders, and give your
target audience the opportunity to share with others. Interested client, studying the company, be sure to
pay attention to its profile on social networks. Quality profiles improve the loyalty of potential customers,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Механізмів маркетингового менеджменту для підви�

щення ефективності маркетингу підприємства досить

багато і для кожного являється індивідуальною систе�

мою в тій чи іншій ситуації. За всієї великої кількості мар�

кетингових інструментів, у 2021 році можна виділити

маркетинг у соціальних мережах (SMM) — це найбільш

універсальний спосіб, який можна ефективно викорис�

товувати майже під будь�яке завдання. Але перш, ніж

вдаватися в SMM, вам необхідно визначити, чи потрібно

це вам та вашому бізнесу. Отже, враховуючі всі сучасні

тенденції, SMM — це система, яка буде послідовно та

цілеспрямовано інформувати аудиторію про ваш про�

дукт, та спілкування зі споживачами, та проведення рек�

ламних кампаній, акцій, конкурсів, виявлення настроїв

аудиторії, підвищення лояльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку системи SMM та маркетингово�

го менеджменту в SMM присвятили свої праці такі вчені�

економісти: Е.В. Омельченко, О.Б. Репкіна, О.Д. Базюк,

А. Албитов, М. Беніофф, Н. Бутенко, Л. Ганущак�Єфімен�

ко, О. Євстратова, Л. Ліщинська, А. Марданов, Д. Мелен�

хофф.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Без цілісної структури будь�яка маркетингова діяль�

ність перетворюється в недосконалий механізм на

підставі висновків, зроблених на окремих показників

підприємства. Тому всю цю діяльність необхід�

но структурувати і ввести маркетинговий менед�

жмент.

Маркетинговий менеджмент — це плануван�

ня та реалізація маркетингових заходів та про�

цесів, їх реалізація та контроль, які спрямовані

на комплексність та здійснення взаємовигідних

напрямків діяльності підприємства [1].

В сучасних умовах на ринку, підприємствам

необхідний маркетинговий менеджмент. Тому за

рахунок процесів маркетингового менеджмен�

ту підвищується функціонування підприємств у

конкурентному середовищі.

increase the degree of trust and satisfaction. And, as a result, increase conversions. An open company
that is not afraid to communicate with the community looks consciously better and stronger than a company
that is closed within one main site. A competent SMM strategy and its high�quality implementation practically
guarantees that potential customers will have the impression from the company that will work to improve
conversions. In addition, the analysis of traffic and conversions from social networks will improve the
marketing strategy as a whole. And possibly expand the target audience. Social media marketing can be a
major asset to any business. In fact, there is no reason not to incorporate social media into your promotion
strategy — SMM is such a cost�effective investment that you definitely won't have to regret it. Social media
is a network of always available gateways through which people who would not normally search for certain
key phrases can get to you. But who, nevertheless, may be interested in your offer, product or service.
Marketing management will help you succeed in this structure. The main tasks of marketing management
for the business structure, compliance with which facilitates the development of a marketing plan.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, SMM система, дослідження, споживачі, SMM план, підви�

щення ефективності маркетингу.

Key words: marketing management, SMM system, research, consumers, SMM plan, marketing effectiveness.

Маркетинговий менеджмент повинен складатися з

розроблення продукту та його реалізація, брендінг та

реклама, просування та продажі, маркетингові комуні�

кації, планування, бюджетування та стратегічне управ�

ління [1].

Оскільки споживачам завжди хочеться чогось но�

венького, підприємствам потрібно думати над розроб�

ками нової продукції або послуги. Нові товари можуть

бути нові, щойно створені товари, так і товари с моди�

фікацією [2].

Для створення продукція та відбору ідей викорис�

товують: чек�листи, що показують ймовірні ризики (тех�

нологічні, ризики ринку, витрат, часу тощо); метод оці�

нної шкали, що передбачає оцінку ідеї шляхом зважу�

вання їхніх основних чинників.

Метод оцінної шкали передбачає:

— формування переліку критеріїв оцінки;

— визначення ваги кожного критерію та присвоєн�

ня експертами кожній ідеї певного балу за кожним кри�

терієм;

— здійснення загальної оцінки.

Це може бути середньозважена оцінка ідеї (С
j
):

де i — номер критерію; j — номер ідеї; a
i
 — вага

критерію; xij — оцінка ступеня задоволення ідеєю j за

критерієм i.

При розробці продукції створюють портрет спожи�

вача, сегментів. Однією з найпоширеніших помилок при

створенні подібного портрету є саме відсутність сегмен�

Сегмент Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 
Стать    
Вік    
Дохід    
Життєві цінності    
Інтереси    
Їх проблеми/болі, які закриває продукт    
Страхи, пов'язані з продуктом    
Бажання, пов'язані з продуктом    
Цілі, які ставляться в рамках продукту    
Тригер для початку пошуку 
підрядника/бренду 

   

Чому продовжує платити    

Таблиця 1. Портрет споживчих сегментів
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тації, вторинні сегменти не опрацьо�

вані, при цьому, потенціал вторинних

сегментів можна було б реалізувати

в спецпропозиції, підвищивши кон�

версію, або навіть у розширенні про�

дуктової сітки та захопленні додат�

кового сегмента ринку (табл. 1) [3].

Опрацьовувати портрети треба

якомога глибше, аж до розпорядку

дня і улюблених страв. Важливо,

щоб це робилося з метою, а не про�

сто тому що можна.

Також портрет споживача мож�

ливо зробити у вигляді карти, з пев�

ними характеристиками одного спо�

живача. Для прикладу обрали цільо�

ву аудиторію магазину ювелірних

прикрас (рис. 1).

Така візуалізація дає змогу мар�

кетологу більше розуміти спожи�

вачів, дізнатися мотивацію та пове�

дінку. Чим якісніше та детальніше

опишете свою цільову аудиторію,

тим швидше та простіше буде оби�

рати маркетингові інструменти впли�

ву на карту шляху споживача.

Також важливо опрацювати кар�

ту CJM — customer journey map. Кар�

та шляху або карта подорожі спожи�

вача зазвичай представляється у ви�

гляді об'ємної ментальної карти,

проте перенесення її в таблицю в

тому чи іншому вигляді може істот�

но допомогти маркетингу компанії

[4].

Для зручності можна використо�

вувати два підходи CJM: очима ком�

панії і очима клієнта.

CJM "Очима клієнта" містить в

собі таблицю, яка грунтується на

портретах сегментів цільової ауди�

торії.

Вона відображає основні чинни�

ки для прийняття рішення на кожно�

му етапі призначеного для користу�

вача шляху, канали комунікації та

бар'єри, з якими стикається потен�

ційний клієнт (табл. 2).

Це місце для генерації гіпотез

щодо побудови нових користуваль�

ницьких маршрутів і спрощення по�

точних [3].

CJM "Очима клієнта" допоможе

поставити цілі рекламної кампанії,

тому це допомагає визначити KPI і

усвідомлено керувати ним.

KPI — інструмент, що дозволяє

контролювати та оцінювати робо�

ту, людей, груп, підрозділів та ком�

паній, а також дозволяє допомог�

ти в оцінці реалізації стратегії.

Якщо вибрані KPI не пов'язані з ме�
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Таблиця 3. CJM "Воронка"

Місяць/ 
Метрика 

Загальне 
охоплення 

Загальна 
кількість 
взаємодій 

Конверсія у 
взаємодію 

Нові 
ліди 

Конверсія з 
взаємодій 
в лід 

Загальна 
кількість 
продажів

Конверсія 
з ліда в 
продаж 

Звернення  
від поточних 
клієнтів по 
додаткових 
послуг 

Кількість 
допродажів 
додаткових 
послуг 

Конверсія 
поточному в 
допродажу 

Жовтень           
Контекстна 
реклама 

          

Таргетована 
реклама 

          

SMM           
Контент           
Email           
Блогери           
Event           
PR           
Листопад           

Таблиця 4. CJM "Очима компанії"

Усвідомлення 
потреби 

Кількість планових активностей / міс 
за напрямом "Усвідомлення" 

Загальна кількість 
планових 

активностей 

Частка активностей на етапі 
Усвідомлення від загальної 

колькості 
 121 257 47,08 
SMM 61 140 23,02 
Канал Публікації рубрики  Всього публікацій Частка від усього рубрикатора 
Instagram 1 25 4,00 
Facebook 3 25 12,00 
Tik-Tok 1 25 4,00 
Twitter 56 65 86,15 
Контент-
маркетинг 

20 35 57,14 

Канал Публікації рубрики  Всього публікацій Частка от всього рубрикатора 
Сайт 6 10 60,00 
Google 5 10 50,00 
Блог 6 10 60,00 
Youtube 3 5 60,00 
Контекстна 
реклама 

14 10 140,00 

Канал Обнародувано публікації  Всього просуваються 
публікацій 

Частка від загального плану 
просування 

GoogleAds 4 10 40,00 
Таргетована 
реклама 

14 45 31,11 

Канал Обнародувано публікації  Всього просуваються 
публікацій 

Частка від загального плану 
просування 

Instagram 5 15 33,33 
Facebook 5 15 33,33 
TIK-Tok 4 15 26,67 
PR 2 3 66,67 
Канал Розміщення за напрямом  Всього публікацій Частка від загального плану 

просування 
СМІ 2 3 66,67 
Лідери думок 3 6 50,00 
Канал Розміщення за напрямом  Всього розміщень Частка від плану по 

розміщенню 
Блогер 1 2 5 40,00 
Блогер 2 1 1 100,00 
Маркетинг 
подій 

4 6 66,67 

Канал Розміщення за напрямом  Всього виступів / 
лекцій 

Частка от всіх виступів 

Захід 1 2 2 100,00 
Захід 2 1 2 50,00 
Захід 3 1 2 50,00 
Email-
маркетинг 

3 12 25,00 
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тою і не утворюються виходячи з її змісту, такі KPI

використовувати безглуздо. Технології постановки,

перегляду та контролю цілей та завдань лягли в ос�

нову сучасного управління та називається "Управлін�

ня за цілями". Цей метод є частиною системи керу�

вання ефективністю (англ. Performance Management)

[4].

Дивлячись на дії, страхи та блоки цільової ауди�

торії, ми можемо розробити гіпотези та теорії, щодо

проєктування нових шляхів поведінки споживача.

Можна розрахувати кількість та вартість маркетин�

гових інструментів для контролю поведінки спожи�

вача. Наприклад, ми можемо збільшити кількість до�

ступної інформації, щодо продукту чи послуги, яка

в свою чергу буде задовольняти потреби споживачів

або служити орієнтиром при виборі тих чи інших то�

варів.

CJM "Очима компанії" — це CJM, який відображає

загальну картину маркетингових зусиль, прикладених

компанією на кожному етапі призначеного для корис�

тувача шляху.

CJM містить у собі два табличних листа:

— відображення призначеного для користувача

шляху в розрізі маркетингових інструментів;

— поверхневу воронку з метриками по каналах, зво�

диться до загальних показників.

У першому випадку оцінюється планові зусилля ком�

панії на перших трьох етапах (табл. 3).

Таким чином, опрацьовується загальні методи дії на

поведінку споживача.

Контекстна реклама — це різні оголошення, які по�

казуються користувачам відповідно до їх пошукових

запитів, інтересів або поведінки в інтернеті. Рівень KPI

такої реклами оцінюється в кількісті переглядів рек�

лами споживачами, таку інформацію можна побачити

за допомогою Google Analytics, Hotjar,Facebook Pixel

[4].

Загальна кількість взаємодій — це взаємодія спо�

живача з рекламою, яку можна відстежити незалежно

від завантаження веб�сторінки або екрана. Цей показ�

ник дає нам інформацію щодо зацікавленості спожива�

чем продукцією чи послугою. Через цей показник, ми

бачимо свою аудиторію як основну аудиторію, так і не�

пряму аудиторію.

Конверсія — відношення загальної кількості взає�

модії до продажу товару. Це той результат, який мар�

кетолог хотів отримати шляхом реклами. Цей показник

показує наскільки добре маркетингові зусилля щодо за�

лучення відвідувачів та покупців, а також зусилля щодо

наповнення сайту інформацією. Конверсію можна ви�

значити показником ER.

ER (Engagement Rate, англ. — рівень взаємодії) —

це показник, що відображає рівень взаємодії ауди�

торії з вашими публікаціями [4]. Розраховується

як:

ER = загальна кількість взаємодій споживачів за тиж�

день або місяць/загальна кількість споживачів*100%

Загалом цей показник не повинен бути нижчим ніж

на 50%.

Ліди — це конкретні дії споживачів, які відбира�

ються рекламодавцем за потрібними йому критерія�

ми. Можна сказати, що ліди — це якісні споживачі,

які придбали товар/послугу або будуть на постійній

основі купувати/користуватися продукцією. Тому,

маркетитолог та таргетолог створюють та обирають

рекламну кампанію та канали, дивлячись на поведін�

ку споживача. Наприклад, для пропозиції банківських

послуг, маркетолог оцінює шлях майбутнього спожи�

вача в інтернеті, та розміщує рекламу в тих каналах,

де споживач частіше буває: це може бути реклама на

YouTube на відео з тематикою про гроші, реклама в

соціальних мережах. де споживач спілкується з ко�

ристувачами та згадує про фінансові проблеми та

тощо.

У другому випадку CJM, бачимо результат наших

зусиль з оцінкою конверсії з кроку в крок (табл. 4).

За даною таблицею розраховуємо кількість

створеного матеріалу та каналами розміщення ма�

теріалу. Загалом, завжди рекомендовано розміщу�

вати матеріали на власних каналах розміщення

(блог, сайт, соціальні мережі). Інші канали розмі�

щення повинні бути пропорціонально розділені між

собою (контекстна реклама, таргетована реклама,

PR, СМІ тощо), тому, що чим більше створено рек�

ламних кампаній з різними цілями та різними кана�

лами, тим більше та якісніше можливо отримати

споживачів.

ВИСНОВКИ
Використання SMM дозволяє навіть невеликим

компаніям поступово розширювати свою цільову

аудиторію, будувати довгострокові відносини з спо�

живачами, доносити до клієнтів інформацію про свої

продукти, досліджувати відгуки та пропозиції по�

купців.

Використання запропонованого алгоритму побу�

дови SMM плану допоможе ефективно реалізувати

маркетингову стратегію в сфері сучасного SMM бізне�

су.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON THE CONSTRUCTION OF THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті розглянуто вплив соціальні медіа інших факторів на побудову організаційної струк�
тури управління (ОСУ) підприємства. Здійснено аналіз соціальних медіа та їх вплив на діяльність
підприємства загалом і конкретизовано на ОСУ. Також охарактеризовано вплив інших факторів,
а саме: цілі підприємства, його працівники, вид господарської діяльності, організаційна фор�
ма, в якій засноване підприємство, його величина, автоматизація виробництва, інтегрованість
підприємства у виробничо�господарські структури, положення законодавства, яке регламен�
тує господарську діяльність, професійна підготовка керівників, їх бачення, переконання й
амбіції, рівень конкуренції в галузі та стан ринкової кон'юнктури. На основі проведених дослід�
жень було виявлено, що приймаючи рішення щодо врегулювання дії будь�якого з факторів, які
впливають на побудову організаційної структури управління підприємством, необхідно врахо�
вувати те, що це рішення може позначитись на характері цих факторів, які входять із ним в один
ланцюжок, а також певною мірою відобразитись на факторах іншого ланцюжка, оскільки всі ці
фактори пов'язані лінійними або опосередкованими зв'язками.

The article considers the influence of social media of other factors on the construction of the
organizational structure of management (OSM) of the enterprise. The analysis of social media and
their impact on the enterprise in general and specified on the OSM. The influence of other factors is
also characterized, such as goals of the enterprise, employees, type of economic activity,
organizational form in which the enterprise is founded, size, production automation, integration of
the enterprise into production and economic structures, provisions of legislation governing economic
activity, training leaders, vision, beliefs and ambitions, the level of competition in the industry and
the state of market conditions. Social media influences the company, because it contributes to the
promotion of its brand among consumers. Today, it is not possible to remain "offline" for both
individuals and businesses. In order to be successful, profitable, to function effectively, you should
promote yourself through social media, so when building a OSM it is necessary to take this into
account. It is the structure of the enterprise that holistically reflects it, all the links and relationships
that exist there. Factors such as the type of activity of enterprises, form of ownership, employees
and goals set by the enterprise, etc. also have an important influence on the construction of OSM.
After all, the interaction of each of them is reflected in the company's activities and affects its OSM.
In the list of identified factors, the most significant are the goals of the enterprise and the size,
professional training of managers, their visions, beliefs and ambitions, as well as no less important
influence of social media. So, such factors as the staffing of structural units of the enterprise with
the necessary qualifications and the level of competition in the industry and the state of the market
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кожне підприємство у своїй діяльності стикається

із побудовою структури управління як вітчизняні, так і

іноземні компанії. Як показує практика, при побудові

своїх ОСУ підприємства часто не враховують вплив фак�

торів на їхню діяльність, зокрема соціальні медіа. Їхні

структури не відповідають місії та цілям підприємства,

комунікаційні зв'язки між підрозділами не ефективні та

несвоєчасні, працівники ненамірено "зливають" конфі�

денційну інформацію через соціальні мережі тощо. Су�

часні глобалізаційні зміни у суспільстві, в економіці дик�

тують свої правила ведення підприємницької діяльності,

а їх ОСУ повинні бути гнучкими та мобільними, адже

будь�які зміни у середовищі функціонування впливають

на діяльність підприємств та їх структур, які є динаміч�

ними утвореннями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У вітчизняній та іноземній науковій літературі при�

ділено увагу побудові організаційних структур управ�

ління [1—9], проте дані дослідження не враховують

вплив соціальних медіа на побудову організаційних

структур, а також взаємозв'язки між іншими фактора�

ми впливу під час побудови структури підприємства.

Саме тому слід детально розглянути дане питання, адже

розпочато масову цифровізацію суспільства, в якій со�

ціальні медіа займають одну із ключових ролей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ
Завдання полягає у дослідженні та аналізі впливу

соціальних медіа та інших факторів на побудову органі�

заційних структур управління, а також взаємозв'язок

між ними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Все більше підприємств у своїй діяльності відстежу�

ють вплив соціальних медіа на свою діяльність, він може

бути як і позитивним так і негативним, проте ігнорувати

ним не можна. Соціальні медіа — це онлайн технології,

з допомогою яких особи можуть обмінюватись інфор�

мацією, взаємодіяти, спілкуватись, співпрацювати з

іншими користувачами певного онлайн сервісу. У тепе�

рішньому світі поширення інформації здійснюється

дуже активно і стає нормою у міленіалів. Враховуючи

швидкі глобалізаційні зміни щодо поширення та розпов�

сюдження інформації, часто великі компанії стикають�

ся із неформальним витоком конфіденційної інформації

через соціальні медіа. Вони повинні забезпечувати свій

situation are the least significant. Based on research, it was found that when deciding on the
regulation of any of the factors that affect the construction of the organizational structure of
enterprise management, it is necessary to take into account that this decision may affect the nature
of these factors that are in the same chain, and to a certain extent to be reflected in the factors of
another chain, since all these factors are connected by linear or indirect connections.

Ключові слова: соціальні медіа, організаційні структури управління, фактори впливу, цілі, форма влас�

ності, працівники, вид діяльності підприємства.

Key words: social media, organizational structures of management, factors of influence, goals, form of ownership,
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інформаційний захист і дбати про своїх працівників,

щодо правильного використання та застосування со�

ціальних медіа у їхньому житті. Все частіше з допомо�

гою соціальних медіа підприємства просувають нові

продукти, стежать за смаками споживачів, вивчають по�

тенційних споживачів, продукти / товари, які їм не�

обхідні. Проте існує ряд ризиків, з якими стикаються

підприємства, а саме:

— не врахування важливості соціальних медіа для

підприємства у сучасному суспільстві;

— несвоєчасне отримання інформації із соціальних

медіа;

— ігнорування інформації;

— нечітке розуміння поставлених завдань членами

команди;

— результати отриманої інформації через соціальні

медіа важко виміряти через непослідовність її отриман�

ня;

— відсутність стратегічної логіки між каналами;

— роздутість штату відповідальних за соціальні ме�

діа.

Відповідно до проведеного дослідження компанією

Simply Measured соціальні медіа можуть бути у різних

структурних підрозділах підприємства, зокрема 67%

підрозділів соціальних медіа перебувають під контро�

лем відділу маркетингу, 17% — відділу комунікацій, 5% —

відділу зв'язків із громадськістю, 1% — відділу під�

тримки клієнтів,15% — припадають у категорію "інше".

Основними перевагами впливу соціальних медіа, є до�

сягнення та залучення аудиторії через врахування місця

проведеного ними часу. Також вони впливають на вибір

та поведінку людей через відповідний контент, сприя�

ють творчому самовираженню людей. У свій діяльності

соціальні медіа залучають інфлюенсерів, що сприяє

скороченню витрат на маркетинг та підвищенню оптим�

ізації пошукових систем (SEO), сприяє полегшенню те�

стування різних ідей та креативних проєктів [7, с. 129—

130]. За допомогою соціальних медіа є можливість

швидкого реагування на смаки споживачів, а також нео�

чікувано отримати цінну інформацію, факти про вподо�

бання споживачів, що зекономить час і кошти під�

приємства. При правильному використанні соціальних

медіа можна управляти ризиками та мінімізувати їх

вплив на організацію. Через планування, організуван�

ня, розуміння встановлених правил і норм в організації

та розробку відповідної системи підтримки, можливо

якісно керувати своєю діяльністю в соціальних мережах,

що сприятиме розвитку та ефективному функціонуван�
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ню підприємства. Враховуючи це, підприємствам варто

врахувати вплив соціальних медіа при побудові чи ре�

організації їхньої організаційної структури управління.

Адже, якщо організаційна структура відповідає місії,

цілям, завданню підприємства і працює взаємозлагод�

жено і структуровано, це забезпечить його розвиток.

Проведені дослідження показали, що на побудову

організаційної структури управління впливає також ряд

інших факторів, зокрема вид господарської діяльності

підприємства. В залежності від діяльності підприємства

(виробництво продукції, надання фінансових, маркетин�

гових послуг, торгівля тощо), відбувається створення

структурних підрозділів, здійснюється розподіл функцій

між ними, будуються комунікації тощо. Отже, вид діяль�

ності визначає бізнес�процеси в організації, що позна�

чається на побудові і використанні ОСУ. Вид діяльності

є фактором внутрішнього середовища організації, який

з часом може збільшуватись через зростання кількості

його різновидів, а також замінювати їх на інші, тому цей

фактор належить до тих, дію яких можна урегульову�

вати. З позиції характеру впливу на побудову організа�

ційної структури управління підприємством вид діяль�

ності підприємства може бути як фактором позитивної,

так і фактором негативної дії. Характер цього фактора

може змінюватись під дією інших чинників, наприклад,

унаслідок зміни положень законодавства, суб'єктивіз�

му рішень керівників підприємства тощо.

Організаційна форма, в якій засноване підприємство

і положення законодавства, які регламентують госпо�

дарську діяльність організації, також є факторами, які

впливають на ОСУ на етапах її побудови. Чинні правові

акти, зокрема положення Господарського кодексу Ук�

раїни, як фактор зовнішнього середовища, визначають,

якою має бути організаційна структура публічних акці�

онерних товариств, приватних акціонерних товариств,

товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з

додатковою відповідальністю тощо. Попри те, що за�

конодавство регламентує, які органи управління повинні

бути створеними за тієї чи іншої організаційної форми,

в якій засноване підприємство, вона належить до фак�

торів внутрішнього середовища, оскільки її вибір є інди�

відуальним або колективним рішенням власників під�

приємства. З огляду на це, цей фактор піддається уре�

гулюванню, на відміну від чинного законодавства, яке

є фактором, до якого необхідно пристосовуватись. До�

слідження показали, що поширеними є випадки зміни

підприємством однієї організаційної форми на іншу, це

трапляється тоді, коли початково обрана організаційна

форма з певних причин перетворюється на фактор не�

гативної дії, зокрема, не дозволяє використовувати

певні механізми залучення інвестиційних ресурсів та

створює загрози поглинання підприємства конкурента�

ми. На побудову ОСУ також впливає його величина, який

є фактором внутрішнього середовища підприємства та

дія якого може врегульовуватись власниками або ке�

рівниками. Численні приклади вказують на те, що вели�

чина компанії, безумовно, є одним із визначальних фак�

торів, яка впливає на громіздкість організаційної струк�

тури управління, чисельність функціональних і лінійних

зв'язків, географічну диверсифікованість структурних

підрозділів, кількість працівників в організації тощо.

Однак цей фактор має характер невизначеності свого

впливу на ефективність використання ОСУ. З одного

боку, відомо, що величина підприємства зокрема, гео�

графічна диверсифікованість ОСУ дозволяє досягти

економії на масштабі і, таким чином, отримати приріст

прибутку від зменшення постійних витрат на одиницю

продукції, яку виробляє компанія. З іншого боку,

відсутність раціонально побудованої системи логісти�

ки і недозавантаження виробничих потужностей, мо�

жуть стати тими обставинами, за яких величина органі�

зації перетвориться на фактор негативної дії і стане при�

чиною перевитрат на утримання громіздкої ОСУ. Вра�

ховуючи це, даний фактор, необхідно постійно контро�

лювати, досліджувати його взаємозв'язок з іншими чин�

никами, реалізовувати заходи, спрямовані на те, щоб

додатні грошові потоки перевищували від'ємні, а вкла�

дення коштів у розвиток ОСУ забезпечувало очікува�

ний приріст показників економічного розвитку підприє�

мства.

Автоматизація виробництва є фактором внутрішнь�

ого середовища підприємства, вплив якого на побудо�

ву ОСУ можна врегульовати. Проведені дослідження

показали, що підвищення рівня автоматизації виробниц�

тва зменшує чисельність працівників виробничих струк�

турних підрозділів, призводить до зростання вимог до

рівня підготовки персоналу підприємства і є причиною

зростання кількості управлінських структурних під�

розділів підприємства. Попри це, слід визнати, що ба�

гато компаній, які володіють торговельним марками зі

світовим ім'ям і досягли дуже високого рівня автомати�

зації виробництва, ставши "піонерами" в упровадженні

роботизованих виробничих систем, потрапили в ситуа�

цію, коли їхня продукція виявилась надто дорогою че�

рез капіталомісткість та інтелектуаломісткість вироб�

ництва. Як наслідок, вони намагаються перенести вироб�

ництво у країни з нижчим рівнем економічного розвит�

ку, де можна замінити окремі автоматизовані операції

на ручну працю і зекономити на заробітній платі та со�

ціальних виплатах працівникам. Таким чином, автома�

тизація виробництва, хоча і позитивно впливає на ОСУ,

проте лише до певної міри і за певних умов.

На побудову ОСУ також впливають і цілі підприєм�

ства. У науковій літературі, яка присвячена проблемам

менеджменту [1—4; 9], розкрито досить багато підходів

до типологізації цілей організацій, а також до побудо�

ви системи цілей. Узагальнення позицій різних авторів

дозволяє дійти висновку, що проєкт будь�якої органі�

заційної структури управління на етапі створення

підприємства базується на визначенні місії організації і

побудові системи цілей. Власне кажучи, ОСУ вибудо�

вується так, щоб встановлені підприємством цілі можна

було реалізувати, тобто, виконання завдань, які став�

ляться перед структурними підрозділами підприємства,

є передумовою реалізації його цілей. Саме вони є фак�

тором внутрішнього середовища підприємства, який

піддається урегулюванню, потреба виникає тоді, коли

встановлені цілі не є адекватними, тобто недостатньо

кількісно і якісно параметризовані і не визначені у часі,

або термін їх реалізації встановлено нереалістично.

Серед факторів, які впливають на побудову ОСУ

також виділено інтегрованість підприємства у виробни�

чо�господарські структури. Проведені дослідження по�

казали, що значна кількість підприємств, частково, інтег�
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ровані у різні виробничо�господарські структури, а саме:

як інноваційні кластери, асоціації, концерни, консорці�

уми, науково�виробничі об'єднання. У залежності від ха�

рактеру інтеграції (статутне об'єднання або договірне

об'єднання) залежить те, чи цей фактор піддається уре�

гулюванню, чи ні. Рішення про інтеграцію підприємства

у певну виробничо�господарську структуру може прий�

матись власниками, його керівниками, а може форму�

ватись конкурентами, які його поглинають підприєм�

ство. З огляду на це, обставини, за яких відбувається

інтеграція підприємства у певні виробничо�господарські

структури визначають можливість урегулювання дії цьо�

го чинника на побудову ОСУ.

Фактором прямої дії на побудову ОСУ є також про�

фесійна підготовка керівників підприємства, їх бачен�

ня, переконання й амбіції. Важливість впливу цього чин�

ника на досліджуваний об'єкт важко переоцінити, адже

керівники встановлюють цілі організації, приймають

рішення про ліквідацію існуючих і створення нових по�

сад та підрозділів, здійснюють розподіл функцій, по�

вноважень, обов'язків, закладають основи субординації

в організації тощо. Цей фактор належить до внутрішньо�

го середовища організації, проте через суб'єктивність

характер його впливу на побудову ОСУ може бути

різним. Аналізування літературних джерел [5—8] і ма�

теріалів підприємств дозволяє стверджувати, що мож�

ливість урегулювання його дії на побудову ОСУ знач�

ною мірою залежить від стилю керівництва, який спо�

відується в організації, а також від того, наскільки влас�

ники контролюють стан справ в організації. Емпіричні

дослідження показали, що недоукомплектування кад�

рами структурних підрозділів часто є причиною органі�

заційних змін, які призводять до ліквідації або об'єднан�

ня двох і більше структурних підрозділів в один. Таким

чином, укомплектованість структурних підрозділів

підприємства кадрами необхідної кваліфікації також є

фактором внутрішнього середовища, який впливає на

побудову ОСУ. Його дія на досліджуваний об'єкт

піддається урегулюванню з боку керівників організації,

отже, характер цього фактора з часом може змінюва�

тись, тому керівникам слід "тримати його на контролі".

Слід реалізовувати таку кадрову політику, щоб квалі�

фікація персоналу підприємства перманентно зростала,

кількість трудових конфліктів зменшувалась, а зацікав�

леність працівників у результатах діяльності підвищу�

валась.

В умовах ринкових відносин, які характеризуються

конкурентною боротьбою, передусім, за ринки збуту,

за споживачів, важливим фактором, який впливає на

побудову організаційної структури управління підприє�

мством, є рівень конкуренції у галузі і стан ринкової

кон'юнктури. Це фактор зовнішнього середовища, до

якого підприємство змушене пристосовуватись. На

практиці це пристосування виявляється у реалізації

організаційних змін, якими чинні ОСУ реорганізовують�

ся у нові. Від того, наскільки точно керівники здатні іден�

тифікувати характер зміни кон'юнктури, настільки адек�

ватними є рішення щодо посилення конкурентних по�

зицій підприємства. Вивчення досвіду конкурентної бо�

ротьби транснаціональних компаній (Leoni AG, Lexmark,

LG Group, Richemont, Rolex AS, Royal Dutch Shell plc,

Sanofi�Aventis, Samsung Group, Seiko Holdings

Corporation, Parker Hannifin, Petronas, Philips, Proton,

Sony Corporation, Tetra Pak, IBM, Isuzu Motors Ltd., Intel

Corporation, Kenwood Corporation, Michelin SA,

Microsoft Corporation, Mitsubishi Group, Nikon

Corporation, Nestle SA, News Corporation, Nike Inc.,

Nissan) за ринки збуту готової продукції показало, що

вони використовують комбіновані, зокрема матричні

структури управління. Їх географічне поширення, в ціло�

му, відбувається в два етапи. Спочатку материнські ком�

панії створюють неопераційні представництва на рин�

ках, де мають намір у майбутньому розвинути свою ви�

робничу і торговельну мережі. Їх призначенням є вивчи�

ти ринок, а саме:

— запити споживачів;

— ціни;

— можливий обсяг збуту готової продукції;

— наявних і потенційних конкурентів;

— особливості законодавства тощо.

Коли попит вивчений, і ринок оцінений як перспек�

тивний, відбувається розробка стратегії виходу на цей

ринок, яка включає побудову комплексу рекламних кам�

паній. На другому етапі неопераційні представництва

починають організовувати відкриття на нових територі�

ях фабрик, заводів, торговельних підприємств, сервіс�

них центрів тощо. Певний позитивний досвід в ураху�

ванні впливу цього фактора на побудову ОСУ мають і

вітчизняні підприємства.

За результатами проведеного експертного дослід�

ження встановлено коефіцієнти значущості виділених

факторів, які впливають на побудову організаційних

структур управління підприємств (табл. 1).

Експерти виставляли бали за десятибальною шка�

лою, в якій 1 бал — мінімальна оцінка, 10 балів — мак�

симальна оцінка. Порядкові номери факторів: 1. Вид

господарської діяльності підприємства. 2. Організацій�

на форма та положення законодавства, яке регламен�

тує господарську діяльність підприємства, в якій засно�

ване підприємство. 3. Величина підприємства. 4. Цілі

підприємства. 5. Автоматизація виробництва на під�

приємстві. 6. Інтегрованість підприємства у виробни�

чо�господарські структури. 7. Вплив соціальних медіа.

8. Професійна підготовка керівників підприємства, їх ба�

Порядкові 
номери 
факторів 

Середня сума 
балів, 

призначених 
експертами 
факторам 

Загальна сума 
балів, які 
експерти 

призначили 
факторам 

Коефіцієнти 
відносної 
важливості 
факторів, 
частки 
одиниці 

1 8,70 435 0,87 
2 8,72 436 0,872 
3 9,36 468 0,936 
4 9,46 473 0,946 
5 8,10 405 0,81 
6 8,10 405 0,81 
7 8,06 403 0,806 
8 9,30 465 0,93 
9 4,24 212 0,424 
10 5,14 257 0,514 

Джерело: побудовано автором за результатами проведених
експертних досліджень.

Таблиця 1. Показники,
що характеризують значущість факторів,
які впливають на побудову організаційних

структур управління підприємствами
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чення, переконання й амбіції. 9. Укомплектованість

структурних підрозділів підприємства кадрами необхі�

дної кваліфікації. 10. Рівень конкуренції в галузі і стан

ринкової кон'юнктури.

Як бачимо, результати дослідження показали, що

найбільш значущими є такі фактори, як цілі підприєм�

ства (0,946 частки од.), його величина (0,936 частки од.),

професійна підготовка керівників, їх бачення, переко�

нання й амбіції (0,930 частки од.). Вплив соціальних

медіа складає (8,06 частки од.), що відображає його

важливість для підприємства. У свою чергу, такі факто�

ри, як укомплектованість структурних підрозділів

підприємства кадрами необхідної кваліфікації (0,424

частки од.), рівень конкуренції в галузі і стан ринкової

кон'юнктури (0,514 частки од.) виявились найменш зна�

чущими. У процесі побудови ОСУ важливим є володіти

інформацією не лише про перелік, зміст факторів, їх

відносну важливість, а також і про те, наскільки вони

пов'язані між собою. Ця інформація важлива з точки

зору врахування того, як прийняті управлінські рішення

щодо врегулювання впливу того чи іншого фактора. Для

вивчення зв'язків між ними доцільно скористатись

інструментарієм кластерного аналізу, зокрема методом

куль, який передбачає групування факторів на основі

встановлення ізоморфної подібності між ними.

1) 1 0,016504 3 0,015027 4 0,022933 6 0,023062 7 0,032783 10
           

2) 2 0,018316 5 0,01744 8 0,034971 9     

У відповідності до методу куль для кластеризації

об'єктів необхідно на основі матриці ізоморфних відста�

ней слід встановити критичне значення між об'єктами

за ознакою подібності їх структури. Для цього в розрізі

кожної колонки виберемо мінімальні ізоморфні

відстані, а пізніше з них оберемо максимальну відстань

між досліджуваними об'єктами. Як бачимо, мінімальни�

ми є такі відстані: 0,016504; 0,01921; 0,016504; 0,015027;

0,01744; 0,018277; 0,018427; 0,01744; 0,029082;

0,029451. З них максимальною є відстань між першим і

десятим факторами — 0,029451. На основі ідентифіку�

вання критичної відстані можна побудувати кластери

(рис. 1).

Для ідентифікування зв'язків між факторами в ме�

жах побудованих кластерів необхідно сформувати ден�

дрит. Для цього використаємо вищенаведені ланцюж�

ки факторів і матрицю міжланцюжкових відстаней

(табл. 2).

З таблиці 2 видно, що ланцюжки 1 і 2 пов'язані між

собою через четвертий і п'ятий фактори. Ізоморфна

відстань між цими факторами становить 0,018795 част�

ки одиниці. Враховуючи це, побудуємо дендрит фак�

торів, які впливають на побудову організаційних струк�

тур управління підприємствами (рис. 2).

Побудований дендрит вказує на те, що, приймаючи

рішення щодо врегулювання дії будь�якого з факторів,

які впливають на побудову ОСУ, необхідно враховува�

ти те, що це рішення може позначитись на характері тих

Рис. 1. Кластери факторів, які впливають на побудову організаційних структур управління
підприємствами

Джерело: побудовано автором.

Ланцюжки 1 2 
1 0 0,018795
2 0,018795 0 
Мінімальні відстані  0,018795 
Ланцюжки, між якими існують 
мінімальні відстані 1 і 2 

Таблиця 2. Матриця міжланцюжкових
відстаней

Джерело: побудовано автором.

Рис. 2. Дендрит факторів, які впливають
на побудову організаційних структур

управління підприємствами

Джерело: побудовано автором.
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чинників, які входять із ним в один ланцюжок, а також

певною мірою відобразитись на іншому ланцюжку,

оскільки вони пов'язані лінійними або опосередковани�

ми зв'язками. Окремим випадком слід вважати ситуа�

цію, за якої відбувається врегулювання четвертого або

п'ятого факторів, які зв'язують два окремі ланцюжки в

одну деревоподібну структуру. З огляду на це, саме у

цій ситуації має місце більше лінійних (прямих) зв'язків,

ніж у інших ситуаціях, що передбачає сильніший вплив

застосовуваних заходів на перелік виділених факторів,

ніж у всіх інших випадках.

ВИСНОВКИ
Отже, найбільш значущими виявились такі факто�

ри, як цілі підприємства, його величина, а також про�

фесійна підготовка керівників, їх бачення, переконан�

ня і амбіції. Соціальні медіа впливають на структуру

підприємства як і інші фактори, які були розглянуті,

відображаючи їх важливість. Менш вагомими є укомп�

лектованість структурних підрозділів підприємства кад�

рами відповідної кваліфікації, а також рівень конку�

ренції у галузі і стан ринкової кон'юнктури. Підприєм�

ства повинні реагувати на різні фактори впливу на їхню

діяльність та бути гнучкими, змінюватись відповідно до

потреб ринку. Нині соціальні медіа відіграють важливу

роль на діяльність будь якого підприємства, а встанов�

лені зв'язки між даними факторами є важливими для

процесу прийняття необхідних управлінських та орга�

нізаційних рішень. Саме це сприятиме ідентифікування

резервів щодо підвищення раціональності функціону�

вання організованих організаційних структур управлін�

ня підприємств.
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году: підприємцям у вигляді прибутків в умовах зростаючої віддачі, працівникам у вигляді створен�
ня додаткових робочих місць з високою заробітною платою, державі у вигляді зростання податко�
вих надходжень до державного бюджету.

Отже, в умовах глобальної конкуренції публічне управління економікою в Україні повинно бути
спрямоване на перехід від сировинної економіки з дешевою робочою силою, виробництвом товарів
з низькою доданою вартістю, з сировинно�експортною орієнтацією на виробництво конкурентосп�
роможних високотехнологічних інноваційних продуктів та послуг на світових ринках, створенню умов
для стимулювання розвитку високотехнологічних індустріальних галузей економіки, що в кінцево�
му підсумку буде сприяти економічному розвитку країни та поліпшенню якості життя населення краї�
ни.

The article examines the state of the national economy, substantiates the transition from raw material
export�oriented model of the national economy to an innovative model of development in conditions of
global competition. Supporting raw material exports, the economy loses three times: due to inefficient
export structure, high level of material and energy consumption of raw materials as well as growing
shortage of products of high�tech industries. And most importantly — there is an irreversible degradation
of national industrial potential. Based on the objective economic law of diminishing returns, it can be
argued that the dominance of the production of raw materials and exports in the economy together with
the production of goods with a low degree of processing inevitably leads the country to poverty.

With the change of the intersectoral structure of the economy, aimed at the development of high�tech
industries and industries with high added value, "explosive" economic growth and increase of the welfare
of society will take place in the country.

The operation of various high�tech industries creates additional synergetic effects for economic growth
by complementing and stimulating each other. The functioning of such an economy brings three benefits
to society: in the form of profits in terms of increasing returns to the entrepreneurs, in the form of creating
additional jobs with high wages to the workers and in the form of increasing tax revenues to the state
budget to the state.

In order to effectively restructure the Ukrainian economy and the possibilities of successful operation
in conditions of global competition, it is necessary to develop a strategy of innovation policy and the
formation of an innovative institutional environment. The implementation of forms of national investment
ecosystems should be based on a cluster strategy.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Аналіз стану національної економіки свідчить, що

домінування в економіці України виробництва сирови�

ни та її експорту, виробництва товарів з низьким ступе�

нем переробки, веде країну до бідності, подальшого

занепаду промисловості, до суттєвого відставання від

розвинених країн світу, в яких частка виробничих по�

тужностей четвертого технологічного укладу становить

20%, п'ятого — 50%, шостого — 30%. Створення в

Україні умов для розвитку високотехнологічних галу�

зей економіки в умовах глобальної конкуренції стає

об'єктивною необхідністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню стану національної економіки, струк�

турних диспропорцій в реальному секторі економіки, її

функціонуванню в статусі сировинної, з невисокою ча�

сткою ІТ�галузі та інноваційних секторів у складі ВВП,

необхідності стимулювання розвитку секторів еконо�

міки на виробництво товарів з високим ступенем пере�

робки та сфери високих технологій присвячено наукові

праці вчених Варналія З.С., Геєця В.М., Завадніков В.,

Кіндзерський Ю., Конєва Т.А., Кузнецов Б., Малий І.Й.,

Мовчан І.В, Мочерного С., Портера М., Сааджан В.А.,

Скорик Т.О., Смолич Д.В., Тимошенко Ю.В., Тищен�

ко О.М., Устенко О., Чучіна І.Л., Шморгун Л.Г., Югас Е.Ф.,

Якубовський М.М., наукові конференції, круглі столи.

Досліджуючи економіку, Е.С. Райнерт аналізує дію

законів спадної та зростаючої віддачі та їх наслідки [4].

Дослідженню впровадження та розвитку таких інно�

ваційних інститутів як науковий парк, інноваційний парк,

технологічний парк, технополіс, інноваційний кластер,

створенню нової інноваційної галузі FinTech присвяче�

но праці дослідників Мочерний С., Устенко О. [6], Мов�

чан І.В., Чучіна І.М. [7], Югас Е.Ф. [8], Смолич Д.В. [9].

Тищенко О.М. наголошує, що кластери сьогодні —

це вектор розвитку економіки. "З метою зрушення та

оновлення економіки на сьогоднішньому етапі розвит�

ку нашої країни очевидною є пріоритетність створення

інноваційних кластерів" [11, с. 74—80].

Thus, in conditions of global competition, public economic management in Ukraine should be aimed at
the transition from raw material economy with cheap labor, production of low value�added goods with a
raw material�export orientation to the production of competitive high�tech innovative products and
services in world markets in order to stimulate the development of high�tech industrial sectors of the
economy, which will ultimately contribute to the economic development of the country and improve the
quality of life of the population.

Ключові слова: закон спадної віддачі факторів виробництва, закон зростаючої віддачі факторів вироб�

ництва, науковий парк, інноваційний парк, технологічний парк, технополіс, інноваційний кластер, галузь

Fin Tech.

Key words: law of decreasing return of production factors, law of increasing return of production factors, science

park, innovation park, technology park, technopolis, innovation cluster, Fin Tech branch.

Югас Е.Ф. розглядає інноваційний кластер як ваговий

фактор конкурентоспроможності. Він наголошує, що в

умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових

ресурсів, саме створення інноваційних кластерів забезпе�

чує не тільки створення інновацій, але й отримання від їх

впровадження додаткових фінансових вигад [8, с. 84—88].

Розвиток Fin Tech сприятиме отриманню підприєм�

цями та споживачами тільки різноманітних фінансових

послуг, залученню компаніями в секторі Fin Tech вели�

ких обсягів інвестицій [1].

Попри появу великої кількості досліджень, присвя�

чених аналізу стану промисловості та економіки зага�

лом, необхідності переходу до інноваційної моделі уп�

равління економікою в Україні, існують питання, пов'я�

зані з визначенням основних напрямків реформування

промисловості, створенням умов для притоку прямих

іноземних інвестицій (ПІІ) в країну та змінами напрямів

їх вкладень у сектора економіки.

МЕТА СТАТТІ
Теоретичне обгрунтування нової парадигми публіч�

ного управління економікою в Україні в умовах глобаль�

ної конкуренції, інтенсивного розгортання четвертої

промислової революції та переходом світової економі�

ки до шостого технологічного укладу і економіки знань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведені дослідження стану промисловості та еко�

номіки загалом упродовж 2000—2020 рр. свідчать, що

управління національною економікою не було спрямо�

вано на подолання структурних диспропорцій в реаль�

ному секторі економіки, створення висококонкурентно�

го середовища, спрямування розвитку секторів економ�

іки із зростаючою віддачею від збільшення масштабів

діяльності, тобто на виробництво конкурентоспромож�

них, високотехнологічних, інноваційних продуктів та по�

слуг на світових ринках, створення умов для стимулю�

вання розвитку високотехнологічних галузей економіки.

Сьогодні держави�лідери глобальної конкуренції

проводять ефективну інноваційну політику, яка стає ка�

талізатором розвитку високотехнологічного інновацій�

ного бізнесу і створення національних інноваційних еко�



Інвестиції: практика та досвід № 21/202180

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

систем через систему стимулюючих заходів задля за�

хоплення ними максимальної частки глобального рин�

ку або створення нових ринків і нових галузей.

Глобальні технологічні тренди визначаються інтен�

сивним розгортанням четвертої промислової революції

та переходом світової економіки до шостого техноло�

гічного укладу і економіки знань. За оцінками експертів,

частка виробничих потужностей четвертого техноло�

гічного укладу у розвинених країнах у 2017 р. станови�

ла 20%, п'ятого — 50%, шостого — 30% [1, с. 18].

Спираючись на дію об'єктивного економічного за�

кону спадної віддачі, можна стверджувати, що доміну�

вання в економіці виробництва сировини та її експорту,

виробництва товарів з низьким ступенем переробки не�

минуче веде країну до бідності. Зі зростанням масштабів

такого виробництва тим інтенсивніше спостерігається

зменшення віддачі від вкладання кожної наступної оди�

ниці ресурсів. Виникає парадоксальне явище: ВВП краї�

ни може зростати, а суспільство ставати все бідніше.

Якщо країна спеціалізується на виробництві товарів

з високим ступенем переробки, тобто на виробництві

товару з високою часткою доданої вартості, зокрема

на продукції обробної промисловості, високотехноло�

гічних галузей, програмному забезпеченні та ін., то еко�

номіка працює згідно закону зростаючої віддачі: гра�

ничний дохід на кожну додаткову одиницю продукції

зростає, суспільство все більше накопичує багатство [2,

с.100—105; 3, с. 445—451].

Зі зміною міжгалузевої структури економіки, спрямо�

ваної на розвиток високотехнологічних індустріальних

галузей, галузей з високою доданою вартістю в країні буде

відбуватися "вибухове" економічне зростання та зростан�

ня добробуту суспільства. Функціонування різноманітних

високотехнологічних індустріальних галузей створює до�

даткові синергетичні ефекти для економічного зростання

за рахунок доповнення і стимулювання одна одну (наприк�

лад, ІТ�галузі, нанотехнології у поєднанні з високотехно�

логічними галузями матеріального виробництва, робото�

технікою, 3D�друком, автомобілебудуванням, літакобуду�

ванням, ракетно�космічним виробництвом та ін.).

Функціонування такої економіки приносить суспіль�

ству потрійну вигоду: підприємцям у вигляді прибутків в

умовах зростаючої віддачі, працівникам у вигляді ство�

рення додаткових робочих місць з високою заробітною

платою, державі у вигляді зростання податкових над�

ходжень до державного бюджету.

За висновком Е. Райнерта, "зростаюча віддача ство�

рює владу над ринком і багатство націй… Всі багаті краї�

ни перейшли від бідності до багатства через викорис�

тання закону зростаючої віддачі: вони відмовилися від

добутку сировини та всієї діяльності із спадною відда�

чою заради промисловості з високою доданою вартістю

із зростаючою віддачою. Якщо країна оволоділа вітром

зростаючої віддачі, то її економіка приречена на успіх,

а суспільство на збільшення багатства [4].

З урахуванням вищевикладеного проаналізуємо

стан національної економіки України, тенденції в роз�

витку її структури, можливості переходу на виробницт�

во конкурентоспроможних інноваційних продуктів та

послуг на світових ринках.

Дослідження свідчать, що більш як загального об�

сягу вітчизняної промислової продукції — це сировина,

матеріали та енергетичні ресурси, понад 70% яких ідуть

на експорт. Українська промисловість продовжує втра�

чати відтворювальну функцію як індустріальний проду�

цент не тільки інноваційного, а й взагалі економічного

розвитку, перетворюючись дедалі у сировинний прида�

ток розвинутих країн та місткий ринок для імпорту ви�

сокотехнологічної продукції. Підтримуючи сировинний

експорт, економіка втрачає тричі: через неефективну

структуру експорту, високий рівень матеріало� та енер�

гомісткості сировинних виробництв, зростаючий дефі�

цит продукції високотехнологічних галузей промисло�

вості. А головне — відбувається незворотна деграда�

ція національного промислового потенціалу. Сировин�

ний ухил експорту, будучи менш ефективним, призво�

дить до відносного скорочення розмірів валової дода�

ної вартості, поступаючись сфері послуг, розширення

якої, на жаль, в Україні на відміну від більшості країн

не супроводжується якісними змінами у промисловості,

а, навпаки, як це не парадоксально, виступає одним із

чинників деградації останньої, що призводить до зни�

ження впливу промисловості на економічне зростання

та добробут населення. Основний приріст послуг

здійснюється за рахунок динамічного розвитку торгівлі

та фінансової діяльності, а не розвитком послуг, що

пов'язані з якісним удосконаленням виробництва.

Починаючи з 2008 р. спостерігається тенденція зни�

ження індексу промислової продукції з деяким незнач�

ним його зростанням у 2010 та 2016—2017 рр. Загалом

за 2000—2020 рр. індекс промислової продукції знизив�

ся в 1,2 рази і склав у 2020 році 84% від рівня 2000 р.

У структурі промислового виробництва індекс па�

діння виробництва у переробній промисловості в 2020 р.

у 1,2 рази перевищив цей показник в добувній промис�

ловості. В 2020 р. він склав 80% від рівня 2001 р. У

структурі переробній промисловості індекс виробницт�

ва машинобудування скоротився майже в 1,5 рази і

склав у 2020 р. 69% від рівня 2001 р. [pозрах. aвтором

за джерелом 5].

На тлі падіння виробництва спостерігається зростан�

ня рівня рентабельності в промисловості — з 4,8% в

2000 р. до 7,7% в 2019 р., тобто в більше як в 1,5 рази,

що виглядає нелогічним. Рентабельність в економіці

України в 2019 р. становила 10,2% проти 2,7% в 2000 р.,

тобто зросла майже в 4 рази. Найбільше зростання рівня

рентабельності спостерігалося у торгівлі — більше як

у 28 разів. Рівень рентабельності в промисловості в

2019 р. був нижчим більше як у 1,3 рази ніж в економіці

і майже в 4 рази нижчим ніж в торгівлі.

У 2020 р. порівняно з 2019 р. спостерігається падін�

ня рівня рентабельності в усіх галузях економіки. При

падінні рівня рентабельності в економіці більш як у

1,5 рази, рівень рентабельності в промисловості знизив�

ся майже в 2 рази, в будівництві — в 3,6 рази, у торгівлі

в 1,7 рази. Така тенденція свідчить про подальший не�

ефективний стан національної економіки [pозрах.

aвтором за джерелом 5].

Повна відсутність уваги з боку уряду до проблеми

розбалансування відтворювальних процесів у націо�

нальному господарстві впродовж останніх трьох деся�

тиліть призвела до глибокого старіння основних засобів

економіки, як фізичного, так і морального. Спрацьо�

ваність виробничого апарату дійшла практично до межі,
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за якою неминуче настає його фізична руйнація й відпо�

відно колапс виробництва.

Ступінь зносу основних засобів в економіці Украї�

ни складає майже 60%, в т.ч. в промисловості — 64%,

сільському господарстві — 40%, в будівництві — 50%.

Упродовж 2000—2020 рр. ступінь зносу основних за�

собів в економіці коливався в межах від 43,7% до

83,5%, відповідно у промисловості — 48,8%�76,9%, в

сільському господарстві — 32,6%�52,2%, будівництві

— 36,0%�58,8%. Порівняно з 2000 р. коефіцієнт зносу

основних засобів зріс в економіці на 14,8%, причому у

промисловості — на 15%, у т.ч. в добувній — на 5,5%,

а в переробній — на 11,0%. Зростання ступеню зносу

основних фондів у переробній промисловості переви�

щує майже вдвічі відповідний показник у добувній про�

мисловості [розрах. aвтором за джерелом 5].

Середньорічний коефіцієнт оновлення основних

засобів в економіці упродовж 2000—2020 рр. складав

3,4%, у т.ч. у промисловості — 3,9%, в сільському гос�

подарстві — 7,8%, будівництві — майже 8,0%. Причо�

му коефіцієнт оновлення основних засобів у добувній

промисловості — 5,8%, переробній — 4,2%. Цей по�

казник в добувній промисловості в 1,4 рази був вищий,

ніж в переробній, що посилює "сировинний" ухил вітчиз�

няної промисловості. При таких темпах для оновлення

основних засобів в економіці буде потрібно 29,5 років,

у т.ч. промисловості — 25,4 років, у сільському

господарстві та будівництві — майже 13 років. Причо�

му для повного оновлення основних засобів у пере�

робній промисловості потрібно майже 24 роки, в до�

бувній — 17 років [розрах. автором за джерелом 5].

З огляду динаміки норми валового нагромадження

основного капіталу упродовж 2000—2020 рр. випливає,

що сподіватися на покращення найближчим часом із

відтворенням без вжиття відповід�

них радикальних заходів щодо за�

міни зношеного обладнання та ус�

таткування немає підстав.

Наслідком структурної дегра�

дації промислового виробництва

виявилася тенденція до зростання

імпортної залежності економіки

України. Обсяг імпорту в Україні

за 2000—2020 рр. зріс більше як у

3,5 рази і перевищив зростання ек�

спорту в 1,1 рази. Частка імпорту у

ВВП за цей період склала майже

41%, що свідчить про імпортну за�

лежність економіки України, незва�

жаючи на тенденцію до зниження

частки імпорту у ВВП упродовж

2000—2020 рр. у 1,4 рази [розрах.

aвтором за джерелом 5].

Вирішення наведених проблем

неможливе без проведення обгрун�

тованої інвестиційно�інноваційної

політики, створення інституційного

середовища для її впровадження.

На жаль, в Україні досі відсутня

стратегія проведення інвестиційно�

інноваційної політики. В структурі

ВВП частка інвестицій становила у

2020 р. 6,4% і порівняно з 2001р. знизилась майже в

2,5 рази. Найбільше зниження мало місце у 2020 р.

Порівняно з 2019 р. частка інвестицій у ВВП знизилась

майже в 2,3 рази. Частка інвестицій в освіту у ВВП за цей

період знизилася більше як у 5 разів, в охорону здоро�

в'я та надання соціальної допомоги знизилася більше

як у 3 рази, що свідчить про відсутність стимулювання

інтелектуального потенціалу країни [розрах. Автором

за джерелом 5].

Частка інвестицій в промисловість скоротилася з

42% у 2001 р. до 32% в 2017 р. У 2018—2019рр. спос�

терігається незначне її зростання, але в 2020 р. вона зно�

ву знижується практично до рівня 2005р. Загалом за

2001—2020 рр. частка інвестицій в промисловість зни�

зилась з 42% у 2001 р. до 37,7% в 2020 р., тобто знизи�

лась у 1,1 рази [розрах. автором за джерелом 5].

Галузевий розподіл інвестицій у промисловості че�

рез відсутність механізму перетоку фінансових ресурсів

у прогресивні високотехнологічні галузі не відобразив�

ся на поліпшенні галузевої структури самого виробниц�

тва, а навпаки, сприяв поглибленню його сировинного

ухилу. За 2000—2020 рр. частка переробної промисло�

вості в обсягах освоєння інвестицій в промисловості ско�

ротилася з 52% у 2000 р. до 41,6% у 2011 р. Починаю�

чи з 2013 р. її частка зростає і становила у 2016 р. —

52,8%. Однак, починаючи з 2017 р., знову спостерігаєть�

ся її зниження до 47,7% в 2020 р., що відповідає рівню

2011 р. Частка переробної промисловості в загальних

інвестиціях за 2000—2020 рр. знизилася в 1,21 рази. Ча�

стка добувної промисловості як в загальних інвестиці�

ях, так і в інвестиціях в промисловість майже залишила�

ся на рівні 2001 р. Частка інвестицій на виробництво ма�

шин та устаткування в обсязі інвестицій в промисловість

за 2000—2020 рр. знизилася майже в 1,5 рази, а в за�

Щорічне падіння ПІІ, 
млн дол. США 

Щорічне 
зростання ПІІ, 
млн дол. США 

Рівняння тренду 

Загальна сума 
-302,15813 

Добувна 
промисловість 

+60,984065 

 
 

 
Промисловість 

-510,4801 
Торгівля 

+147,69396  
 

 
Переробна промисловість 

-32,523516 
Охорона здоров’я 

+9,7230769 
 

 
Машинобудування 

-34,553824 
Освіта 

+0,5368132  
 

 
Фінансова та страхова 

діяльність 
-308,4823 

  
 

Операції з нерухомістю 
-31,084043 

  
 

Будівництво 
-116,92085 

 
 

 

Таблиця 1. Трендовий аналіз прямих іноземних інвестицій в
окремі сектора економіки України упродовж 2007—2019 рр.

Джерело: розраховано автором.



Інвестиції: практика та досвід № 21/202182

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

гальних інвестиціях, починаючи з 2003 р. вона склада�

ла менше 1%, за виключенням 2020 р.

У структурі джерел фінансування домінуючим є

власні кошти підприємств і організацій, обсяг яких ко�

ливався в межах від 58,6% до 70,9%. Частка коштів іно�

земних інвесторів у структурі джерел інвестицій знизи�

лася у 12 разів і склала в 2020 р. тільки 0,4%, причому

за 2019—2020 рр. вона знизилася вдвічі, що свідчить

про непривабливість вкладання капіталу в економіку

країни, про негативну зміну інституційного середовища

для ведення бізнесу, здійснення інвестиційно�іннова�

ційної діяльності в Україні [розрах. автором за джере�

лом 5].

Структурній перебудові економіки, технологічному

оновленню виробництва, подоланню залежності краї�

ни від імпорту сприятиме приток прямих іноземних інве�

стицій в країну. На жаль, починаючи з 2014 р. спостері�

гається тенденція до їх зниження з деяким незначним

зростанням у 2019 р., У 2019 р. порівняно з 2013 р. прямі

іноземні інвестиції знизилися більш як в 1,5 рази і прак�

тично були на рівні 2007 р. Частка промисловості в

структурі прямих іноземних інвестицій у 2019 р. склала

33% і порівняно з 2007 р. зросла на 5,4 процентних пун�

кти, натомість частка оптової та роздрібної торгівлі

зросла в 1,6 рази, тобто перевищила зростання частки

промисловості в структурі прямих іноземних інвестицій

(ПІІ) в 1,3 рази [розрах. автором за джерелом 5]. В

структурі прямих іноземних інвестицій також у 1,3 ра�

зи зросла частка операцій з нерухомим майном. На�

томість частки інвестицій у сільське господарство та бу�

дівництво виявили тенденцію до

скорочення. За 2007—2019 рр. їх

частки у структурі ПІІ скоротили�

ся відповідно в 1,1 рази та майже

вдвічі.

Тенденції у розподілі інвес�

тицій у самій промисловості

свідчать лише про закріплення її

сировинного ухилу. Так, частка

добувної промисловості в обсязі

інвестицій у промисловість зросла

з 13% у 2007 р. до 16,4% у 2019 р.,

тобто в 1,3 рази. З 85,3% до 77%

зменшилася частка переробної

промисловості, більш як в 1,5 ра�

зи знизилася частка машинобуду�

вання в переробній промисло�

вості та майже вдвічі в обсязі інве�

стицій у промисловість [розрах.

автором за джерелом 5]. За збе�

реження такого розподілу ПІІ як

в економіці, так і в промисловості

не слід розраховувати на них як

на джерело позитивних структур�

них змін у виробництві.

Трендовий аналіз прямих іно�

земних інвестицій (ПІІ) в Україну

свідчить, що щорічне зниження їх

упродовж 2007—2019 рр. скла�

дало 302,15813 млндол. США

(рівняння тренду ПІІ має вигляд:

). (складено автором).

Щорічне падіння ПІІ в промисловість склало 510,480 млн

дол. США, що більше як у 2 рази перевищувало щоріч�

не падіння ПІІ в Україну. Причому при щорічному падінні

ПІІ в промисловість, спостерігалося щорічне падіння ПІІ

в переробну промисловість, машинобудування та щор�

ічне зростання в добувну промисловість.

Падіння ПІІ в машинобудування, в галузі з високою

доданою вартістю свідчить про подальший занепад про�

мисловості, продовження розвитку сировинної орієн�

тації України.

Зростання ПІІ за цей період спостерігалося також в

торгівлі, в охороні здоров'я та освіти. Однак щорічне

зростання ПІІ в торгівлю майже в 2 рази перевищували

щорічне зростання в добувну промисловість, більше як

15 разів в охорону здоров'я і в 275 разів в освіту.

Невирішеність перелічених проблем створює суттєві

загрози та ризики для функціонування промисловості

та економіки в цілому, перелік яких наведено в таблиці

2.

З метою ефективної перебудови української еконо�

міки, можливості успішного функціонування в умовах

глобальної конкуренції потрібно розробити стратегію

інноваційної політики, формування інноваційного інсти�

туціонального середовища, тобто широке впроваджен�

ня та розвиток таких інноваційних інститутів як науко�

вий парк, інноваційний парк, технологічний парк, тех�

нополіс, інноваційний кластер, створення нової іннова�

ційної галузі Fin Tech [6, с. 628—629; 7, с. 291].

Інноваційні кластери — географічно сконцентрова�

на сукупність інноваційних підприємств взаємодоповню�

Таблиця 2. Перелік загроз та ризиків для функціонування
промисловості

Джерело: складено автором на основі проведеного дослідження.

Назва Причини виникнення 
1. Втрата українськими 
виробниками зовнішніх ринків  

- Зміни кон’юнктури, поява нових «заміщуючих» 
товарів як результату НТП; 
- зниження цінової конкурентоспроможності 
українських товарів внаслідок зростання цін на 
імпортовані енергоресурси; 
- відсутність експортно-імпортної стратегії 

2. Неспроможність швидкої 
переорієнтації експортного 
виробництва на потреби 
внутрішнього споживчого ринку 

- Незатребуваність вітчизняної (сировинної) 
продукції внутрішнім ринком у таких обсягах, що 
виробляється на експорт; 
- висока ціна («бар’єри») входження на 
«несировинні» ринки й дефіцит фінансових 
ресурсів; 
- домінування на споживчому ринку промислових 
товарів іноземних виробників; 
- нерозвиненість внутрішнього споживання 
внаслідок низьких доходів населення 

3. Руйнація власного інноваційно-
технологічного потенціалу 

- Незатребуваність сировинним виробництвом; 
- зовнішня технологічна залежність; 
- деградація трудових ресурсів з відповідними 
негативними демографічними наслідками 

4. Різке скорочення бюджетних 
надходжень при одночасному 
зростанні безробіття в 
промисловому секторі та економіці 
в цілому, загострення соціального 
незадоволення, висока ймовірність 
виникнення масштабних 
соціальних конфліктів 

- Безсистемна бюджетно-податкова та монетарна 
політика; 
- відсутність розробки і впровадження державної 
стратегії промислової політики; 
- відсутність формування прозорих інституційних 
правил для всіх суб’єктів господарювання; 
- непередбаченість регуляторної політики; 
- незрозумілий вектор зовнішньої політики 

5. Загострення екологічної ситуації, 
наростання техногенного 
навантаження на довкілля, 
підвищення ризиків виникнення 
техногенних катастроф 

- Фізична руйнація зношених основних засобів; 
- недостатні темпи оновлення основних засобів 
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ючих галузей, що включають наукові і освітні заклади,

ІТ�компанії, високотехнологічні компанії з однією або

взаємодоповнюючих сфер, дослідницькі лабораторії,

сервісні підприємства, фінансові компанії та венчурні

фонди, об'єднані загальною інфраструктурою, тісними

комунікаційними взаємозв'язками, що сприяють обміну

ідеями концентрації, компетенції і трансформації знань

у висококонкурентні продукти, просуванню їх на світо�

вих ринках [8, с. 84—88; 9, с. 206—211; 10].

Ще М. Портер у своїй фундаментальній праці "Кон�

курентна перевага країн" (The Competitive Advantage Of

Nations) вказував, що кластери — це об'єднання націо�

нальних конкурентоспроможних взаємозалежних галу�

зей, що відображають динаміку конкурентних переваг,

і тому вони народжуються, поєднуються, розширюють�

ся, поглиблюються, але зможуть і звужуватися, згорта�

тися та розпадатися.

Реалізація форм національних інвестиційних екоси�

стем повинна спиратися на кластерну стратегію — су�

купність кластерних програм, які представляють собою

мультипроєкти, — побудовану на державно�приватному

партнерстві з урахуванням накопиченого світового дос�

віду [11, с. 74—80]. Приклади успішного світового досві�

ду реалізації кластерних стратегій наведені у таблиці 3.

Розробка і реалізація регіональних кластерних про�

грам в Україні є об'єктивною необхідністю. Вони є

інструментом реалізації державно�приватного партнер�

ства щодо розвитку інноваційних кластерів на основі

інтеграції ресурсів держави і бізнесу, узгодження в рам�

ках спільних проєктів та розмежування відповідальності

сторін в управлінні. Їх реалізація забезпечується за ра�

хунок створення організаційної структури управління

спільним проєктом, включаючи координаційну раду,

тематичні групи для проведення аналізу, розробку за�

ходів, планування витрат і контролюючий орган.

Державними замовниками регіональних кластерних

програм можуть виступати облдержадміністрації. До

розробки кластерних програм повинні залучати науко�

во�дослідницькі інститути, консалтингові організації і

аналітичні центри, вузи, центри підтримки підприємниц�

тва, бізнес�інкубатори, регіональні агенції економічно�

го розвитку, маркетингові центри [12].

Новою галуззю для України, що потребує нового

сприятливого регулювання, створення належного інсти�

Таблиця 3. Приклади світового досвіду реалізації кластерних стратегій

Джерело: складено автором за джерелом: [1, с. 309—310].

Країни Зміст інноваційної політики Результати реалізації інноваційної політики 
Сінгапур У 1990-х роках уряд оголосив мету – 

країна повинна стати світовим лідером 
інноваційного розвитку у галузях: life 
sciences, цифрові медіа (digital media), 
water/environment industries 

У 2003 р. урядом було створено національну 
інноваційну екосистему Biopolis – 2 млн кв. ф. – 
біомедицинський дослідницький центр, залучено  
7 тис. дослідників, побудовані необхідна 
інфраструктура, лабораторії, житло. Недавно було 
створено інноваційну екосистему Fusionopolicy сфері 
матеріалознавства цифрових медіа та зелених 
технологій залучено було 6 тис. дослідників та 
бізнесменів-інноваторів. У результаті у 2009 р. у 
світових рейтингах було оголошено про глобальне 
лідерство Сінгапуру в цих сферах.     

Китай У січні 2006 р. уряд ініціював початок 
15-річного плану розвитку науки і 
технологій та мету «Китай стане 
інноваційно орієнтованим суспільством 
з часткою фінансування R8r D2,5% ВВП 
до 2000». План включав інвестування 
1,5 трлн дол. у сім інноваційних 
стратегічних індустрій: 
енергозбереження і захист природного 
середовища; біотехнології; нове 
покоління ІТ; альтернативні джерела 
енергії; нові матеріали 

На сьогодні створено національні інноваційні 
екосистеми, забезпечені сучасною інфраструктурою. 
Залучаються провідні вчені, винахідники 
міжнародного рівня, створено механізми передачі 
знань китайській молоді. Отримано велику кількість 
патентів та інноваційних продуктів.  

Японія Уряд оголосив мету – стати глобальним 
лідером у виробництві інноваційних 
високотехнологічних батарей (advanced 
battery technology) 

З 2007 до 2012 р. було інвестовано 275 млн дол. та 
отримано низку нових технологій у цій сфері, які 
комерціалізовані. 

Фінляндія Уряд оголосив мету –  досягнення 
глобального лідерства у інноваційних 
технологіях лісового господарства ІКТ, 
охорони здоров’я, енергії та екології, у 
інноваційних технологіях будівництва 
(3D-printing), медичної інженерії 

Урядом створено національну інноваційну 
екосистему у цих напрямках – Strategic Center for 
Science Technology and Innovation у партнерстві з 
технологічними компаніями, університетами, 
дослідницькими центрами, учасники якої вже 
отримали десятки патентів і продуктів 

Австрія, Бельгія, 
Ірландія, Канада, 
Нідерланди, 
Німеччина, 
Швеція 

Розроблені інструменти стимулювання 
інновацій – інноваційні ваучери для 
малого і середнього бізнесу 

Ці країни використовують Інноваційні Ваучери для 
стимулювання технологічного підприємництва. 
Ваучери вартістю від 5 тис. дол. до 30 тис. дол. 
дозволяють обмінювати їх на обладнання, 
технологічні консультації від університетів, 
лабораторій та дослідницьких інститутів, що 
стимулює трансфер знань та комерціалізацію 
розробок 

Південна Корея «Стратегія розвитку ІТ 8.3.9» Впровадження цієї Стратегії дозволив Кореї 
розробити більше 10 ІТ-продуктів, що захопили 
глобальне лідерство  
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туціонального середовища повинна стати Fin Tech. Fin

Tech представляє новий інноваційний сегмент економі�

ки, що поєднує фінансовий та технологічний сектори,

де нові учасники ринку застосовують технології для

створення інноваційних продуктів та послуг, які не спро�

можна надати традиційна індустрія фінансових послуг.

Розвиток Fin Tech, з одного боку, сприяє отриманню

підприємцями та споживачами більш різноманітних

фінансових послуг, з іншого боку, збільшує ризики для

традиційних фінансових інституцій та компаній щодо

спроможності адаптуватися до змін і залишитися на рин�

ку. Лише до 2017 р. інвестиції в Fin Tech стартапи сягнули

16,6 млрд дол., а європейський ринок виріс на 120%.

Водночас під тиском Fin Tech, за підрахунками Citigroup,

до 2025 р. банки будуть змушені скоротити чисельність

персоналу приблизно на 30% порівняно з 2015 р. Транс�

формація торкнеться ролі фізичних офісів фінансових

установ, старих бюрократичних процедур та паперової

форми взаємовідносин з клієнтами [1, с. 311].

ВИСНОВКИ
Отже, в умовах глобальної конкуренції публічне уп�

равління економікою в Україні повинно бути спрямова�

не на перехід від сировинної економіки з дешевою робо�

чою силою, виробництвом товарів з низькою доданою

вартістю, з сировинно�експортною орієнтацією на вироб�

ництво конкурентоспроможних високотехнологічних

інноваційних продуктів та послуг на світових ринках, ство�

ренню умов для стимулювання розвитку високотехноло�

гічних індустріальних галузей економіки, що в кінцевому

підсумку буде сприяти економічному розвитку країни та

поліпшенню якості життя населення країни.
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У статті проведено дослідження стану розвитку агропромислового комплексу України. Відмічено
його значний потенціал і стабільну позитивну динаміку розвитку в останні роки. Зазначено, що сільське
господарство є пріоритетним сектором національної економіки, оскільки є одним із лідерів серед
секторів економіки і займає в товарній структурі експорту друге місце. Водночас аграрні підприєм�
ства зосередили свої зусилля на виробництві зернових та технічних культур при одночасному стрімко�
му скороченні галузі тваринництва. В цих умовах особливої актуальності набуває питання забезпе�
чення диверсифікації діяльності аграрних підприємств з метою збільшення прибутковості, зменшен�
ня ризиків та забезпечення рівномірності отримання доходів. Розглянуто основні типи диверсифі�
кації для виробничого підприємства, проведена оцінка переваг та недоліків диверсифікації у сільсько�
му господарстві. Визначено фактори впливу на процес диверсифікації та пріоритетні напрями її роз�
витку для суб'єктів агробізнесу. Визначено послідовність оцінювання потенціалу підприємства щодо
запровадження диверсифікації виробництва. Акцентовано увагу на необхідності оцінки рівня потенц�
іалу підприємства у зв'язку з тим, що він ілюструє ресурсні перспективи створення необхідних умов
забезпечення функціонування виробництва підприємства і появі нових можливостей розвитку. Зап�
ропоновано застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності сільськогосподарсь�
кого підприємства з метою аналізу економічної доцільності розвитку диверсифікаційних процесів в
аграрному підприємстві. Зазначено, що запровадження певного виду диверсифікації сприятиме до�
повненню діючого бізнесу альтернативними видами діяльності, що дасть змогу оптимізувати вико�
ристання виробничо�ресурсного потенціалу підприємства, а також забезпечити створення робочих
місць, що є досить актуальним в умовах зростаючих темпів трудової міграції населення.

The article examines the state of development of the agro�industrial complex of Ukraine. Its significant
potential and stable positive dynamics of development in recent years are noted. It is noted that agriculture is
a priority sector of the national economy, as it is one of the leaders among sectors of the economy and ranks
second in the commodity structure of exports. At the same time, agricultural enterprises have focused their
efforts on the production of grain and industrial crops while rapidly reducing the livestock industry. In these
conditions, the issue of ensuring the diversification of agricultural enterprises in order to increase profitability,
reduce risks and ensure uniformity of income becomes especially relevant. The main types of diversification
for a manufacturing enterprise are considered, the advantages and disadvantages of diversification in
agriculture are assessed. Factors influencing the process of diversification and priority areas of its
development for agribusiness entities are identified. The sequence of assessing the potential of the enterprise

DIVERSIFICATION OF ACTIVITY AS A FACTOR OF BALANCED DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловий комплекс України є одним з най�

важливіших секторів національної економіки. Україна

має величезний потенціал для розвитку сільського гос�

подарства. Це відбувається, головним чином, через спри�

ятливі природні умови для сільського господарства: ро�

дючий грунт і дуже сприятливий клімат на більшій час�

тині території країни. Сільське господарство України є

досить перспективною галуззю та одним із лідерів екс�

порту продукції рослинництва та тваринництва на світо�

вих ринках. Окрім того, сільське господарство є основ�

ною рушійною силою для розвитку економіки країни та

забезпечення добробуту населення. Галузь забезпечує

більше 50% фонду споживання населення та є одним із

лідерів серед секторів економіки в товарній структурі

експорту та займає друге місце, а також вже багато років

має позитивне зовнішньоторговельне сальдо [6, с.134].

Використовуючи свій значний потенціал, аграрний

сектор України в останні роки демонструє стабільну по�

зитивну динаміку розвитку і дедалі більше нарощує об�

сяги виробництва сільськогосподарської продукції.

Практично завершилося формування структури вироб�

ництва та системи його організації в процесі змін інсти�

туційного середовища [10, с.19].

Частка сільського господарства у валовій доданій

вартості країни становить 13%, при використанні основ�

них засобів вартістю понад 100 млрд грн. Галузь є од�

ною з основних бюджетоутворюючих сфер економіки та

займає друге місце у товарній структурі експорту (близь�

ко 40%) [1]. Однак сучасна аграрна політикаУкраїни не

зробила належного позитивного впливу на забезпечен�

ня збалансованого та сталого функціонування галузі, на

розвиток інвестиційної діяльності, впровадження новітніх

технологій та засобів виробництва, що негативно відби�

лося на відтворювальному процесі в галузях сільського

господарства [18]. Бажання товаровиробників максимі�

зувати прибуток спричинило утворення диспропорцій у

структурі виробництва аграрної продукції, зокрема, про�

дукції рослинництва, що протирічить засадам сталого

розвитку сільського господарства, і, як наслідок, збалан�

сованого землекористування. Спеціалізація на вирощу�

ванні обмеженої кількості культур вплинула на виникнен�

to introduce diversification of production is determined. Emphasis is placed on the need to assess the level of
potential of the enterprise due to the fact that it illustrates the resource prospects of creating the necessary
conditions for the functioning of the enterprise and the emergence of new opportunities for development.
The application of methods for assessing the effectiveness of diversification of agricultural enterprises in
order to analyze the economic feasibility of diversification processes in the agricultural enterprise. It is noted
that the introduction of a certain type of diversification will help to supplement the existing business with
alternative activities, which will optimize the use of production and resource potential of the enterprise, as
well as ensure job creation, which is quite relevant in increasing labor migration. The final decision on the
choice of strategy for diversification of an agricultural enterprise should be based on the analysis of its financial
and economic condition and assessment of the effectiveness of diversification, which will guarantee the
entrepreneurial success of agribusiness in transformational changes in the economy.

Ключові слова: диверсифікація, сільськогосподарське підприємство, ризики, ресурсний потенціал, ефек�

тивність.
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ня такого явища, як монокультуризація, що зумовлює

поглиблення не лише соціально�економічних, але й еко�

логічних проблем, які потребують вирішення [13, с. 81].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням питань сучасного стану, проблем та пер�

спектив розвитку сільського господарства присвятили

свої праці багато науковців. Ці аспекти досліджували у

своїх роботах Богуславський Є.І. [4], Дримальовсь�

ка Х.В. [7], Коломицева О.В. [11], Куценко В.І. [14], Тка�

ченко С.Є. [18], Цогла О.О. [21] та інші.

Водночас недостатньо досліджені в науковій літе�

ратурі питання, пов'язані з встановленням пропорцій та

забезпеченням збалансованого розвитку сільськогос�

подарських підприємств на основі диверсифікації їх

діяльності та зниження її ризиковості.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз поточного стану та перспек�

тив розвитку аграрних підприємств для виявлення про�

блем, що спричиняють диспропорції між основними га�

лузями сільського господарства, та обгрунтування на�

прямів їх мінімізації на засадах диверсифікації їх діяль�

ності і зниження впливу ризиків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільське господарство є пріоритетним сектором для

української економіки, адже воно забезпечує більше

50% фонду споживання населення та є одним із лідерів

серед секторів економіки в товарній структурі експор�

ту та займає друге місце, а також вже багато років має

позитивне зовнішньоторговельне сальдо [6, с. 135]. Зок�

рема, у 2020 році аграрна продукція залишалася осно�

вою зовнішньої торгівлі України. Частка сільськогоспо�

дарської продукції та продовольства у загальних обся�

гах українського експорту склала 45% або 22,2 млрд

дол. США. У загальній структурі експорту найбільше

зросли (у порівнянні з 2019 роком) поставки продукції

категорії жири та олії — на 22 % до 5,8 млрд дол. США.

Поставки готової продукції збільшились на 4% — до
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3,4 млрд дол. Водночас експорт продукції рослинницт�

ва зменшився на 8% і склав 11,9 млрд дол. [19].

Сучасна ситуація з дотриманням засад сталого

господарювання у вітчизняному сільському госпо�

дарстві зумовлена незбалансованим в економічному,

соціальному, екологічному контекстах виробництвом

внаслідок аграрної політики, незадовільним інститу�

ційним забезпеченням аграрних трансформацій [13,

с. 80].

Аграрні підприємства у своїй діяльності сконцент�

рували свої зусилля на виробництві зернових та техніч�

них культур, що зумовлено зростанням ціни на цю

продукцію на світовому ринку. У свою чергу така ситуа�

ція спричинила стрімке скорочення поголів'я тварин і об�

сягів виробництва продукції тваринництва (табл. 1).

Якщо у 2010 р. у структурі валової продукції сіль�

ського господарства частка галузі рослинництва ста�

новила 69,9 %, а тваринництва — 29,4 %, то у 2020 р. —

77,3 та 22,6 % відповідно. Комерціалізація діяльності

аграрних підприємств, зумовила структурні зміни у

посівах сільськогосподарських культур. Основний ак�

цент робиться на вирощуванні високодохідних куль�

тур: зернових, ріпака та соняшник, які користуються

високим попитом на міжнародному ринку. При цьому

виробництво затратних і трудомістких культур — цук�

рових буряків, кормових культур — суттєво скороти�

лося.

Гострою проблемою також є кризовий стан галузі

тваринництва. Висока затратність, трудомісткість та

ризикованість виробництва тваринницької продукції,

триваліший термін оборотності капіталу спонукали

аграрних товаровиробників позбавитися тваринницької

галузі. Що у свою чергу спричинило скорочення по�

сівних площ кормових культур (зокрема, кормових ко�

ренеплодів на 19,5% у 2020 році проти 2010 р.), змен�

шення поголів'я ВРХ (на 36,1%), і, як наслідок, змен�

шення виробництва яловичини і телятини на 19,2%,

молока — на 17,7%.

Отже, в умовах, коли діюча система аграрного ви�

робництва в Україні є результатом адаптації сільськогос�

подарської галузі до реального стану функціонування

національної економіки в умовах несистемних реформ

особливої актуальності набуває питання забезпечення

диверсифікації діяльності як інструмента "розширення

номенклатури продукції, що виробляється окремими

фірмами та об'єднаннями. Диверсифікація виступає уд�

вох формах: розширення асортименту товарів, організа�

ція нових видів виробництва в рамках власної галузі; про�

никнення у нові галузі та сфери виробництва" [8, с. 73].

Попова С.М. під диверсифікацією діяльності під�

приємства розуміє, насамперед, розширення асортимен�

ту продукції, послуг, а також вихід за межі основного виду

діяльності на основі впровадження технічних, технологіч�

них рішень, використовуючи внутрішні резерви [16, c. 7].

Цогла О.О. трактує диверсифікацію діяльності

підприємства як "виробничо�господарський процес,

який включає проникнення на нові ринки товарів, по�

слуг, інвестування коштів у різні об'єкти господарюван�

Роки 
Показники 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

2020 р. 
у % до 
2010 р. 

Продукція сільського господарства 
(у постійних цінах 2016 р.), усього,  
млн грн, у т.ч.: 

467474,7 596832,8 620475,6 671294,0 680982,4 612121,5 130,9 

рослинництва 326646,3 453016,9 480157,0 529347,5 538705,6 473377,0 144,9 
в структурі, % 69,9 75,9 77,3 78,8 79,1 77,3 × 
тваринництва 137828,4 143815,9 140318,6 141946,5 142276,8 138744,5 100,7 
в структурі, % 29,4 24,1 22,6 21,1 20,8 22,6 × 
Посівні площі с.-г. культур, усього, 
тис. га,  
у т.ч.: 

29952 26902 27585 27699 28001 28148 93,9 

зернові і зернобобові 15090 14739 14624 14839 15316 15392 102,0 
соняшник 4572 5105 6034 6117 5928 6457 141,2 
ріпак і кольза 907 682 789 1042 1282 1127 124,3 
буряки цукрові фабричні 501 237 316 276 222 220 44,9 
коренеплоди кормові 2599 1990 1858 1769 1725 1677 64,5 
культури овочеві 462 440 439 433 446 456 98,7 
Виробництво продукції, тис. тонн: 
зернові і зернобобові 

39271 60126 61917 70057 75143 64933 165,3 

соняшник 6772 11181 12236 14165 15254 13110 193,6 
ріпак і кольза 1470 1738 2195 2751 3280 2557 173,9 
буряки цукрові фабричні 13749 10331 14882 13968 10204 9150 66,6 
коренеплоди кормові 6771 6188 6148 6194 5809 5521 81,5 
культури овочеві 8122 9214 9286 9440 9688 9653 118,9 
Середньорічне поголів’я великої 
рогатої худоби,  
тис. голів: 

4494,4 3750,3 3530,8 3332,9 3092,0 2874,0 63,9 

у т.ч. корови 2631,2 2166,6 2017,8 1919,4 1788,5 1673,0 63,6 
Виробництво, тис. т: 
м’ясо усіх видів 

2059,0 2322,6 2318,2 2354,9 2492,4 2477,5 120,3 

у т.ч. яловичина і телятина 427,7 384,0 363,5 358,9 369,5 345,4 80,8 
молоко 11248,5 10615,4 10280,5 10064,0 9663,2 9263,6 82,3 

Таблиця 1. Показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств України,
2010—2020 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними [17].
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ня, поглиблення номенклатури товарів і послуг. У ре�

зультаті здійснення такого процесу суб'єкт господарю�

вання має можливість пристосувати свою діяльність до

неперервних змін зовнішнього середовища, зменшити

певні ризики, характерні для підприємницької діяль�

ності, а також забезпечити конкурентоспроможність та

фінансову стабільність в майбутньому" [21, с. 8].

Люзе М.В. також застосовує процесний підхід до

визначення диверсифікації. На його думку, диверсифі�

кація — це процес розширення видів економічної діяль�

ності або створення дочірніх організацій з іншими ви�

дами діяльності з метою забезпечення рівномірності от�

римання доходів, збільшення прибутковості, зменшен�

ня рівня ризиків [15, с. 145].

На думку Зоренко О.В., диверсифікація виробницт�

ва у сфері агропромислового комплексу — це розширен�

ня номенклатури й асортименту, зміна виду продукції, що

виробляється підприємством, освоєння нових видів ви�

робництва для підвищення ефективності виробництва, от�

римання економічної вигоди, запобігання банкрутства з

урахуванням екологічних та соціальних потреб населен�

ня [5, с. 145].

О.В. Коломицева та А.М. Опаленко вважають, що

термін "диверсифікація діяльності підприємства" до�

цільно визначати як одну з альтернативних стратегій

функціонування бізнесу, що грунтується на комбіну�

ванні та зміні наявних і нових складових інвестиційного

портфелю підприємства, видів діяльності, асортименту

продукції, внутрішніх бізнес�процесів суб'єкта господа�

рювання з метою збереження та підвищення економіч�

ної резистентності компанії до можливих ризиків, рівня

економічної ефективності та результативності функці�

онування підприємства та забезпечення процесу внутр�

ішнього зростання компанії [11, с. 103].

Виділяють такі основні типи диверсифікації для ви�

робничого підприємства:

— диверсифікація виробництва — одночасний роз�

виток невзаємопов'язаних видів виробництва, виготов�

лення нових видів товарів з переорієнтацією на існуючі

ринки збуту;

— диверсифікація ризиків — розподіл інвестицій

з урахуванням фінансових інструментів підприєм�

ства;

— диверсифікація економіки — комплексний та

одночасний багатогалузевий розвиток сфери послуг

та виробництва, які між собою не мають ніякого зв'яз�

ку;

 — диверсифікація діяльності — перехід від вироб�

лення одного виду продукції на багатопрофільне вироб�

ництво [3, с.15].

Однак застосування стратегії диверсифікації у

сільському господарстві має як ряд переваг, так і не�

доліків (табл. 2).

Варто зазначити, що управляти диверсифікова�

ним виробництвом значно складніше порівняно з не�

диверсифікованим. Адже менеджери і спеціалісти

повинні мати різнобічну фахову підготовку, їм до�

водиться враховувати значно більше чинників зов�

нішнього і внутрішнього середовища, а це підвищує

ризик прийняття недостатньо обгрунтованих рішень

[2, с. 584].

Диверсифікація виробництва залежить від факторів

зовнішнього і внутрішнього середовища. Так, зокрема:

стану та розвитку ринковї сфери, що формується при

взаємодії постачальників, покупців, конкурентів, потен�

ційних інвесторів, органів державного управління, те�

риторіальної громади, засобів масової інформації тощо

(табл. 3).

Таблиця 2. Переваги та недоліки диверсифікації
у сільському господарстві

Джерело: [19, с. 224].

Переваги Недоліки 
Диверсифікація дає змогу підприємствам 
найбільш досконало використовувати 
власні матеріальні ресурси 

Диверсифікація не завжди дає змогу 
використати переваги спеціалізованого 
виробництва 

Правильний вибір стратегії 
диверсифікації дає змогу підвищити 
конкурентоспроможність продукції та 
підприємства, збільшити збут продукції 
аграрного сектора завдяки задоволення 
потреб споживача 

При невдалому виборі стратегії 
диверсифікації− це може привести до 
економічних втрат підприємства 

Диверсифікація сприяє ефективному 
забезпеченню економічної та 
продовольчої безпеки держави 

Можливий ефект втрати мотиву 
виробництва 

Інтеграція переробки підприємств АПК 
підвищує рівень їх завантаженості 

Управляти диверсифікованим 
виробництвом значно складніше з не 
диверсифікованим 

Від глибини диверсифікації та рівня 
кооперації залежить повнота 
використання природно-ресурсного та 
господарського потенціалу 

Диверсифікацію недоцільно застосувати 
на підприємствах з низьким рівнем 
концепції виробництва 

Диверсифікація аграрних підприємств 
дасть змогу отримати синергічний ефект 

При невдалому розміщенні номенклатури 
продукції, що ії виробляють окремі фірми 
та об’єднані диверсифікації підприємства 
може привести до банкрутства 

При диверсифікації підприємств 
аграрного сектора зменшиться ступінь 
підприємницького ризику через 
ліквідацію залежності від єдиного виду 
продукції 

Об’єднання двох підприємств, які 
виробляють різні види продукції – як засіб 
розширення перспектив розвитку 
підприємства може привести до 
збільшення економічних ризиків 
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Диверсифікація сільськогосподарського виробниц�

тва неодмінно пожвавлює і інші види бізнесу. Отже,

можна виділити такі основні напрями диверсифікації:

— зростання у структурі товарної продукції пито�

мої ваги продукції підсобних виробництв;

— багатоваріантність діяльності сільськогосподар�

ських суб'єктів господарювання;

— розвиток несільськогосподарських напрямів

діяльності у сільських громадах з метою забезпечення

зайнятості та зростання рівня доходів населення;

— формування інтегрованих структур.

Ми погоджуємося з думкою Богуславського Є.І., що

для посилення підтримки та стимулювання диверсифі�

каційних можливостей аграрного виробництва необхі�

дне здійснення таких заходів:

— підвищення ролі галузевих спілок та асоціацій,

активізація діяльності яких у регулюванні аграрного ви�

робництва регламентована відповідними нормативно�

правовими актами;

— відновлення підтримки гарантійного забезпе�

чення високоефективних проєктів з наданням регіо�

нам субсидій у формі грантів на освоєння нових тех�

нологій;

— надання податкових пільг для підприємств, які ос�

воюють нову продукцію і технології;

— визначення обсягів підтримки сільському госпо�

дарству з урахуванням відповідних нормативів та вста�

новлення порогових значень, широко використовувані

розвиненими країнами (наприклад, питома вага сіль�

ського господарства у ВВП, розмір субсидій в розра�

хунку на одиницю земельної площі, пріоритети депре�

сивним регіонам);

— підтримка диверсифікаційних можливостей фор�

мування та розподілу доходів суб'єктів продовольчих

ринків в залежності від різних критеріїв (організацій�

ного статусу, розміру неплатежів, цінових коливань,

фінансового становища і т.д.). Доцільно надавати бюд�

жетні субсидії підприємствам, в яких питома вага

сільськогосподарської продукції у виручці від реалізації

продукції і послуг більше 30%;

— надання пільгових кредитів з гарантіями регіо�

нальних влад підприємствам, що випускають продукцію

Етапи Характеристика етапу 
Етап 1 Виокремлення основних складових потенціалу підприємства 

щодо запровадження диверсифікації виробництва 
Етап 2 Розрахунок показників кожної складової потенціалу 

підприємства 
Етап 3 Якісна інтерпретація кожної складової потенціалу 

підприємства щодо запровадження диверсифікації 
виробництва 

Етап 4 Застосування універсальної шкали Харрінгтона для 
кількісного оцінювання складових потенціалу 

Етап 5 Визначення вагомості кожної складової потенціалу 
підприємства щодо запровадження диверсифікації 
виробництва 

Етап 6 Розрахунок інтегрального показника потенціалу 
підприємства щодо запровадження диверсифікації 
виробництва 

Етап 7 Інтерпретація отриманого рівня потенціалу підприємства 
щодо запровадження диверсифікації виробництва за 
допомогою шкали Харрінгтона 

Таблиця 4. Послідовність етапів
оцінювання потенціалу підприємств щодо запровадження

диверсифікації виробництва

Джерело: [7, с. 142].

Зовнішні Внутрішні 
Розвиток місцевої економіки Рівень освіти і вік працівників 
Розвиток локального ринку праці Соціальний капітал 
Стан інфраструктури Зв’язки і позиції фермерів, які 

підтримуються політикою і 
різноманітними державними програмами 

Територіальне розташування 
аграрного підприємства, розташування 
промислових підприємств 

Забезпеченість трудовими ресурсами 
кількісного та кваліфікаційного складу 

Транспортна мережа та зв’язок Стан матеріально-технічної бази 
Наявність заготівельно-збутових 
організацій і підприємств 

Рівень налагодженості партнерських 
зв’язків з постачальницько-
обслуговуючими і збутовими 
підприємствами та організаціями  

Загальний соціально-економічний 
розвиток регіону 

Розвиток видів діяльності, не пов’язаних з 
сільським господарством  

Податкова політика держави в окремих 
сферах підприємницької діяльності в 
сільському господарстві 

Готовність управлінського персоналу до 
змін 

Інституційна підтримка держави  

Таблиця 3. Фактори впливу на процес диверсифікації

Джерело: доповнено авторами на основі [4, с. 42].
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широкого асортименту, яка конкурує з імпортними ана�

логами [4, с. 43].

Для експертної оцінки готовності підприємства до

впровадження диверсифікації наковці пропонують про�

водити обчислення індикаторів, згрупованих за видами

потенціалу з позиції системного підходу на основі уні�

версальної шкали Харрінгтона. Експертне оцінювання

потенціалу підприємства для запровадження диверси�

фікації виробництва в сільськогосподарському під�

приємстві необхідно здійснювати через послідовність

відповідних етапів (табл. 4).

Науковці виокремлюють певні елементи потенціалу

підприємства, необхідних для впровадження диверси�

фікації виробництва: фінансово�економічний, виробни�

чий, інвестиційно�інноваційний, соціально�трудовий,

організаційний, маркетинговий (табл. 5).

Концентрація уваги на оцінюванні рівня потенціалу

підприємства зумовлено таким: потенціал включає

інформацію про фактичне та прогнозне становище суб�

'єкта аграрного підприємництва; ілюструє ресурсні пер�

спективи створення необхідних умов забезпечення роз�

витку виробництва підприємства; збільшення потенціа�

лу спричиняє формування можливостей розвитку аграр�

ного підприємства.

Здійсненню. диверсифікації виробництва на сіль�

ськогосподарському підприємстві має передувати

аналіз та оцінка усіх ризиків з метою уникнення в май�

бутньому втрати ринків збуту, недоотримання прибут�

ку тощо. Встановлено загальну класифікацію ризиків:

економічні, фінансові, соціальні, політичні, законодав�

чо�правові, техніко�технологічні, криміногенні, еко�

логічні, ризики суб'єкта господарювання. Крім того,

виділено типи проєктних ризиків, зумовлених диверси�

фікацією виробництва: внутрішньофірмовий сумарний,

сумарний [12, с. 423].

Диверсифікація в аграрному підприємстві може зу�

мовити зміцнення конкурентоспроможності виробленої

продукції, сприяти зниженню ризикованості втрати та

недоотримання прибутку, створить умови для розвитку

нових видів виробничої діяльності та забезпечить стійку

роботу підприємства.

У зв'язку з цим необхідна оцінка ефективності реалі�

зації процесу диферсифікації, що базується на визначенні

рівня досягнення підприємством своїх цілей. (табл. 6).

Таким чином, оцінка економічної доцільності

впровадження диверсифікації має грунтуватися на

аналізі співвідношення дохідності та ризику від зас�

тосування відповідних заходів. Запровадження пев�

ного виду диверсифікації сприятиме доповненню дію�

чого бізнесу альтернативними видами діяльності. Це

дасть змогу оптимізувати використання виробничо�

ресурсного потенціалу підприємства, а також забез�

печити створення робочих місць, що є досить акту�

альним в умовах зростаючих темпів трудової міграції

населення.

ВИСНОВКИ
Специфічні особливості функціонування сільсько�

господарських підприємств, що пов'язані з економі�

чними, природними, організаційними факторами,

підвищеним рівнем ризику та коливанням цін і до�

ходів, вимагають впровадження диверсифікації діяль�

ності з метою адаптації до викликів ринкового сере�

довища. Застосування певного типу диверсифікації

Таблиця 5. Основні складові потенціалу диверсифікації виробництва

Джерело: [15, с.144].

Складові 
потенціалу 

Характерні особливості складових потенціалу  
для здійснення диверсифікації виробництва 

Фінансово-
економічна  

Демонструє фінансово-економічний стан суб’єкта 
господарської діяльності на основі аналізування його 
ліквідності (обсяг оборотних активів), платоспроможності 
(порівняльне співвідношення залучених і власних 
коштів, достатній рівень обсягу оборотних активів); 
фінансової стійкості (порівняльне співвідношення загальної 
суми дебіторської, кредиторської заборгованості); 
забезпечення власними оборотними коштами; 
рентабельності (оцінювання прибутковості господарської 
діяльності) тощо 

Виробнича Відображає стан основних засобів, забезпечення 
необхідним устаткуванням, матеріальними ресурсами, 
тобто показує виробничу потужність підприємства 
впроваджувати виробництво нових видів продукції 

Інвестиційно 
інноваційна  

Показує інвестиційно-інноваційну активність підприємства 
через здійснення фінансових, інвестиційних операцій 
(динаміка залучення інвестицій), обсяги виробництва 
інноваційних видів продукції, запровадження новітніх 
технологій, активізацію науково-технічних розробок 

Соціально-
трудова  

Характеризує знання, вміння, досвід, професійно-
кваліфікаційний рівень працівників, фонд заробітної плати, 
продуктивність праці, створені умови праці 

Організаційна Окреслює організаційну структуру управління 
підприємства, розподілення повноважень, відповідальності 
у системі управління, професійно-кваліфікаційні та інші 
характеристики управлінців 

Маркетингова Відображає стан сформованої маркетингової політики 
підприємства через обсяги реалізованої продукції, 
дослідження потреб споживачів, діяльності конкурентів, 
постачальників тощо 
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суб'єктами аграрного підприємництва дає можливість

урізноманітнити наявний бізнес альтернативними ви�

дами діяльності. Однак остаточне рішення щодо ви�

бору стратегії диверсифікації сільськогосподарсько�

го підприємства має грунтуватися на аналізі його

фінансово�економічного стану та оцінці ефективності

диверсифікації, що стане запорукою підприємниць�

кого успіху суб'єкта агробізнесу в умовах трансфор�

маційних змін в економіці.
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Метод оцінки виробничої 
діяльності підприємства Система показників 

Груповий метод Коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності основних 
засобів, коефіцієнт оновлення та вибуття, коефіцієнт 
приросту ОЗ, фондовіддача, фондомісткість, 
фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості ОФ у 
майні підприємства, рентабельність ОЗ 

Оцінка виробничої 
діяльності за підходом 
Козаченка 

Коефіцієнт фізичного зносу за терміном 
експлуатації, коефіцієнт фізичного зносу за 
показниками якості продукції, моральний знос 
устаткування, коефіцієнт задоволення потреби в 
ресурсах, коефіцієнт задоволення потреби в 
трудових ресурсах, коефіцієнт відповідності 
кваліфікації управлінського персоналу, коефіцієнт 
однодумності, коефіцієнт згуртованості, питома вага 
устаткування, що перебуває у відмінному стані 

Оцінювання виробничої 
діяльності підприємства на 
підставі аналізу рівня 
ефективного використання 
структурних робочих місць 
(СРМ) 

Коефіцієнт резервування виробничої діяльності 
даного СРМ, середнє значення нормативних 
коефіцієнтів ефективного використання робочого 
місця, потенціал дільниць, незадіяний в основному 
виробництві, виробнича діяльність 

Вимірювання величини 
виробничої діяльності 
підприємства на базі по-
елементного підходу 

Потенціал основних фондів, потенціал промислово-
виробничого персоналу, вартість енергетичних 
ресурсів, вартість технології 

Оцінювання ефективності 
використання основних 
елементів виробничої 
діяльності підприємства 

Фондовіддача, коефіцієнти змінності машинного 
парку, змінності роботи, віддачі застосованих ОФ, 
змінності робочої сили, віддача витрат на 
модернізацію ОФ, продуктивність праці, віддача 
повної заробітної плати, енерговіддача, ефективність 
технології виробництва, технологічна оснащеність 
виробництва, віддача інформаційних ресурсів, 
ефективність інформаційних ресурсів, інтегральний 
показник віддачі виробничої діяльності 

Таблиця 6. Методи визначення ефективності диверсифікації
 діяльності підприємства

Джерело: [11, с. 102].
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ACCOUNTING AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF INVENTORIES

Для раціональної організації бухгалтерського та управлінського обліку виробничих запасів
суб'єктам господарювання необхідно чітко визначати завдання бухгалтерського та управлінсь�
кого обліку, напрямки інформаційного, документального забезпечення для оперативного управ�
ління виробничими запасами на певних етапах обліку.

Перевага проведених досліджень полягає в розгляді облікових процедур бухгалтерського та
управлінського обліку виробничих запасів у певній послідовності, а саме: від планування ви�
робничих запасів в управлінському обліку, їх надходженні, використанні та визначені залишків
виробничих запасів у бухгалтерському обліку не тільки на кінець звітного, а й протягом звітного
періоду.

За результатами дослідження поточної та звітної інформації бухгалтерського обліку вироб�
ничих запасів, а також поточної, оперативної, звітної інформації, яку потребує управлінський
облік для управління запасами у статті запропоновані практичні рекомендації щодо впровад�
ження документального забезпечення оперативної інформації.

Для ефективного управління виробничими запасами важливе значення має визначення інфор�
маційних потреб, термінів надання інформації та її документальне оформлення, тому у статті
визначені інформаційне забезпечення господарських операцій та процедур обліку виробничих
запасів, джерела інформації та відповідальні за надання необхідної інформації.

Забезпеченість виробничого процесу виготовлення готової продукції виробничими запаса�
ми одне із головних завдань управлінського обліку. Для виконання завдання необхідна опера�
тивна інформація протягом звітного періоду про фактичне використання виробничих запасів, і
головне про фактичні залишки виробничих запасів. Запропонована методика формування та
документального забезпечення необхідної інформації для управлінського обліку за даними
бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримати оперативну інформацію та корегувати постав�
ки виробничих запасів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес управління виробничими запасами на

підприємстві потребує наявності оперативного інфор�

маційного забезпечення. Формування на підприємстві

якісної та змістовної інформації щодо руху виробничих

запасів в ході ведення обліку є запорукою прийняття

ефективних управлінських рішень для безперебійного

забезпечення виробничими запасами та створення умов

для відсутності простоїв виробництва.

Відсутність оперативної та достовірної інформації

про стан запасів на підприємстві впливає на швидкість

коригування рівня виробничих запасів. Оперативна

інформація, її повнота, достовірність впливають на

якість контролю забезпеченості виробничими запаса�

ми, їх зберігання та використання. Дані бухгалтерсько�

го обліку виробничих запасів характеризують фактич�

ний рівень та рух запасів та є недостатніми для ефек�

тивного управління ними.

На сьогодні в Україні питання, які пов'язані з управ�

лінським обліком виробничих запасів на законодавчо�

му рівні не регламентуються та для їх вирішення немає

методичного забезпечення. При цьому організація управ�

Запропоноване документальне забезпечення інформації для управлінського обліку має зна�
чення не тільки в її оперативності, але й ще виконує контрольні функції для аналізу і корегуван�
ня управлінських рішень щодо управління виробничими запасами на виготовлення готової про�
дукції.

For the rational organization of accounting and management accounting of inventories, businesses
need to clearly define the tasks of accounting and management accounting, areas of information,
documentation for the operational management of inventories at certain stages of accounting.

The advantage of the research is to consider the accounting procedures for accounting and
management accounting of inventories in a certain sequence, namely: from the planning of inventories
in management accounting, their receipt, use and determination of inventories in accounting not
only at the end of the reporting but also during reporting period.

Based on the results of the study of current and reporting information of inventory accounting, as
well as current, operational, reporting information required by management accounting for inventory
management, the article offers practical recommendations for the implementation of documentation
of operational information.

For effective management of inventories it is important to determine the information needs,
deadlines for information and its documentation, so the article identifies information support of
business operations and procedures for accounting for inventories, sources of information and
responsible for providing the necessary information.

Provision of the production process of manufacturing finished products with production stocks is
one of the main tasks of management accounting. To perform the task requires operational
information during the reporting period on the actual use of inventories, and most importantly on the
actual balances of inventories. A method of forming and documenting the necessary information for
management accounting according to accounting data, which allows to obtain operational information
and adjust the supply of inventories.

The proposed documentation of information for management accounting is important not only in
its efficiency, but also performs control functions for the analysis and adjustment of management
decisions on the management of inventories for the manufacture of finished products.

Ключові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, виробничі запаси, виробництво, докумен�

тальне забезпечення, інформаційне забезпечення, готова продукція.

Key words: accounting, management accounting, inventories, production, documentation, information support,

finished products.

лінського обліку та його "взаємодія" з бухгалтерським

обліком виробничих запасів є актуальним питанням для

суб'єктів господарювання. Одночасне ведення цих двох

видів обліку дозволить вирішувати ряд важливих питань

щодо забезпеченості оперативною інформацією управ�

лінський персонал про стан виробничих запасів на

підприємстві, що є актуальним та потребує вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

питання бухгалтерського та управлінського обліку за�

пасів є актуальними та розглядаються вченими й фахів�

цями, серед яких: С.В. Голов, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Тка�

ченко, А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подме�

шальська, С.О. Левицька, О.М. Кудіна, Л.П. Кулаковська

та інші. Автори, як правило, в публікаціях розглядають

або тільки питання бухгалтерського обліку запасів, або

управління запасами. Питання управлінського обліку ви�

робничих запасів переважно розглядається в контексті

питань управління запасами, витратами, матеріальними

затратами. Питання "взаємодії" бухгалтерського та управ�
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лінського обліку запасів, обміну інформацією, докумен�

тального забезпечення відображення інформації окре�

мо не розглядаються. В останній час багато публікацій

присвячено управлінню запасами, де логістика є пріо�

ритетом. І якщо сучасний бухгалтерський облік запасів

достатньо методологічно забезпечений, проблемних пи�

тань не так вже й багато, то цього не скажеш про управл�

інський облік запасів, який не регламентований на зако�

нодавчо�нормативному рівні, не має методологічного за�

безпечення та потребує досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запаси, як один із видів активів суб'єкта господа�

рювання, є об'єктом бухгалтерського обліку та об'єктом

управління в системі управлінського обліку. Для підви�

щення ефективності забезпечення та використання ви�

робничих запасів необхідно визначити, яку інформацію

саме управлінського чи бухгалтерського обліку вироб�

ничих запасів необхідно мати, в які терміни отримува�

ти, в якій формі, кому надавати інформацію.

Для отримання відповідей на ці питання нами про�

ведений аналіз основних складових щодо регламентації

бухгалтерського та управлінсь�

кого обліку запасів. Серед яких

те, що бухгалтерський облік ви�

робничих запасів регламентова�

ний на законодавчо�норматив�

ному рівні; має типові форми до�

кументального забезпечення об�

ліку фактів і операцій щодо руху

виробничих запасів; має зовніш�

ню звітність, в якій відобра�

жається інформація про вироб�

ничі запаси. Організація управл�

інського обліку виробничих за�

пасів залежить від професійності

управлінського персоналу та

досвіду облікових працівників

суб'єкта господарювання.

Організація, методологія

управлінського обліку визна�

чається самостійно суб'єктом

господарювання. Для ефек�

тивної організації управлінсь�

кого обліку виробничих за�

пасів необхідно встановити

критерії доцільності інфор�

мації про виробничі запаси від

їх планування, надходження,

використання, визначення за�

лишків виробничих запасів на

початок та на кінець звітного

періоду, визначити операції

обліку та облікові процедури

відповідно до їх реєстрації та

відображення в бухгалтерсь�

кому та управлінському об�

ліку. Для визначення, розпод�

ілу облікових процедур пропо�

нуємо поділити процес обліку

виробничих запасів на певні

етапи та визначити процедури

бухгалтерського та управлінського обліку на кожно�

му з них (табл. 1).

Узагальнюючи проведені дослідження щодо інфор�

маційного забезпечення управління виробничими за�

пасами у бухгалтерському та управлінському обліку не�

обхідно:

— визначити послідовність операцій, процедур;

— визначити напрямки формування корисної та

достовірної інформації про стан виробничих запасів;

— визначити документальне забезпечення інфор�

маційних потоків;

— розробити графіки документообігу;

— розробити внутрішню звітність з управлінського

обліку виробничих запасів;

— врахувати основні механізми формування та пе�

редачі інформації для прийняття управлінських рішень.

Для ефективної організації бухгалтерського та

управлінського обліку виробничих запасів важливе зна�

чення має чіткий розподіл господарських операцій та

облікових процедур між бухгалтерським і управлінсь�

ким обліком. Вважаємо доцільним розглядати госпо�

дарські операції та процедури бухгалтерського та управ�

Таблиця 1. Процедури бухгалтерського та управлінського обліку
виробничих запасів на виготовлення готової продукції

Процедури Основні 
етапи обліку Бухгалтерський облік Управлінський облік 

1 2 3 
Планування 
виробничих 
запасів  

  Складання бюджетів: 
 - реалізації готової продукції; 
 - виробництва готової продукції; 
 - придбання виробничих запасів; 
- планування графіків поставок 
виробничих  запасів; 
- контроль, аналіз поставок виробничих 
запасів; 
 -  корегування поставок   за 
необхідністю 

Надходження 
виробничих 
запасів 

- Отримання та оплата рахунків-фактур; 
- визнання отриманих запасів активами; 
- оприбуткування  запасів; 
- визначення первісної оцінки запасів; 
- організація синтетичного, 
аналітичного, складського обліку 
отриманих запасів 
 
 

- Організація  контролю  достовірності 
отриманих запасів; 
- організація контролю графіків 
поставок запасів; 
- контроль якості отриманих запасів; 
- організація контролю і аналізу 
забезпеченості виробничого процесу 
виготовлення готової продукції 
виробничими запасами 

Використання 
протягом 
звітного 
періоду 

- Облік  руху і оцінка запасів; 
- визначення фактичних  виробничих 
запасів  на виготовлення готової 
продукції; 
- облік браку виробництва готової 
продукції; 
- організація документального 
забезпечення відпуску, списання 
виробничих запасів на виробництво 
готової продукції; 
- інформаційне забезпечення 
управлінського персоналу для 
прийняття управлінських рішень; 
- організація контролю синтетичного та 
аналітичного обліку виробничих 
запасів; 
- визначення залишків виробничих 
запасів протягом звітного періоду; 
- збір і обробка оперативної інформації 
для потреб управлінського персоналу 

-  Контроль ефективності і 
раціональності використання 
виробничих запасів; 
-  аналіз планових і фактичних даних 
використання виробничих запасів; 
- контроль і аналіз  якості запасів  на 
брак у виробництві;  
- контроль забезпеченості  виробничими 
запасами безперебійного процесу 
виготовлення готової продукції; 
- визначення необхідної  оперативної 
інформації, її отримання, аналіз і 
прийняття управлінських рішень 

Звітність  - Баланс. 
- Звіт про фінансові результати. 
- Примітки до фінансової звітності 

- Внутрішні форми звітності  
встановлюються суб’єктом 
господарювання 
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лінського обліку за чітко визначеними етапами: органі�

заційний, планування, надходження, використання,
відображення у звітності з визначенням їх інформацій�

ного забезпечення (табл. 2).

Запропонована методика визначення та розподілу

процедур між бухгалтерським і управлінським обліком,
є початковим етапом процесу ефективної організації

бухгалтерського та управлінського обліку, може бути

Вид обліку 
№ Операції і процедури Обмін інформацією Бухгалтерський 

облік 
Управлінський 

облік 
1 2 3 4 5 

Організаційний етап 
1. Розробка внутрішнього Положення обліку виробничих 

запасів 
Законодавчо-нормативні 
акти, Методичні 
рекомендації галузевих 
Міністерств  

+ + 

2. Визначення відповідальних для ведення обліку 
виробничих запасів, розробка для них посадових 
інструкцій   

 + + 

3. Розробка робочого плану рахунків обліку виробничих 
запасів 

 + + 

 
4. 

Розподіл облікових операцій та проведення необхідних 
процедур    

 + + 

5. Розробка документів для відображення інформації за 
формою, змістом, структурою 

+ + + 

6. Розробка графіку документообігу + + + 
7. Вибір методу списання виробничих запасів + + + 
8. Розробка форм внутрішньої звітності з обліку 

виробничих запасів 
  + 

9. Підготовка інформації  про стан виробничих запасів на 
дату звітності для фінансової звітності 

  
 
+ 

 

Планування забезпеченості виробничими запасами для виготовлення готової продукції 
1. Складання бюджету виробничих запасів   + 
2. Укладання  договорів на поставку виробничих запасів   + 
3. Складання графіку поставок виробничих запасів   + 
4. Розрахунок калькуляції одиниці продукції    + 
5. Визначення планової потреби виробничих запасів   + 

Надходження виробничих запасів 
1. Проведення та облік розрахункових операцій  по 

придбанню виробничих запасів 
+ Сплата 

рахунку-
фактури 

Виписка 
рахунку 

2. Оприбуткування виробничих запасів + +  
3. Контроль фактично одержаних виробничих запасів за 

кількістю і ціною 
+ + + 

4. Визначення первісної вартості одержаних виробничих 
запасів 

+ +  

5. Відображення одержаних виробничих запасів  в 
синтетичному та аналітичному обліку 

 +  

6. Організація складського обліку виробничих запасів + +  
Використання виробничих запасів протягом звітного періоду 

1. Списання виробничих запасів на виготовлення готової 
продукції 

+ +  

2. Оцінка залишків виробничих запасів на певну дату з 
урахуванням незавершеного виробництва 

+ +  

3. Визначення фактичних виробничих запасів на 
виготовлення готової продукції 

+ +  

4. Контроль та аналіз використаних виробничих запасів на 
виготовлення готової продукції протягом звітного 
періоду 

+  + 

5. Визначення, аналіз матеріальних затрат на 
виготовлення готової продукції на дату фінансової 
звітності 

+ + + 

6. Формування та надання  іншої оперативної інформації + + + 
Відображення інформації про стан виробничих запасів у звітності 

1. Визначення залишків виробничих запасів на дату 
фінансової звітності 

+ +  

2. Аналіз  використання виробничих запасів +  + 
3. Відображення інформації про залишки виробничих 

запасів у фінансовій звітності 
+ +  

4. Відображення інформації про  забезпечення, 
використання, залишків на кінець звітного періоду у 
внутрішній звітності 

+  + 

Таблиця 2. Інформаційне забезпечення господарських операцій та процедур обліку
виробничих запасів
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використана суб'єктами господарювання на практиці

при створенні управлінського обліку, а також для ана�

лізу ефективності постановки управлінського обліку,

який вже діє на підприємстві. Аналіз процедур дозво�

ляє виявити корисність інформації, яка відображається

в обліку, визначити додаткову інформацію, яку необ�

хідно зібрати, обробити, документально оформити та

передати управлінському персоналу для прийняття

управлінських рішень.

Відсутність методологічного забезпечення управ�

лінського обліку ускладнює організацію управлінсько�

го обліку на підприємстві. На великих підприємствах

розвиток управлінського обліку вже має свій досвід, а

саме: сформовані та діють центри відповідальності, на�

лагоджена система документообігу, внутрішньої

звітності. Тому запропоновані підходи до організації уп�

равлінського обліку з боку практичного використання

будуть більш цікаві середньому бізнесу.

Бухгалтерський та управлінський облік виробничих

запасів тісно пов'язані між собою й рахунками обліку,

й документальним забезпеченням господарських опе�

рацій, й обміном інформацією про результати здійсне�

них операцій, й визначенням фінансових результатів

діяльності.

Для більш ефективної "взаємодії" бухгалтерського

та управлінського обліку виробничих запасів має зна�

чення створення відповідних внутрішніх документів, які

забезпечать обмін корисною, достовірною інформа�

цією, графіків документообігу цих документів, визна�

чення відповідальних за створення та обробку доку�

ментів, що в свою чергу буде сприяти раціональній

організації обліку виробничих запасів, скороченню часу

на їх підготовку та таким чином підвищить ефективність

використання виробничих запасів.

Слід зазначити, що саме в ході ведення управлінсь�

кого обліку здійснюються планові розрахункові проце�

дури для визначення забезпеченості та використання

виробничих запасів, далі заплановані показники пере�

даються в бухгалтерію, тобто інформаційне забезпечен�

ня розпочинається з управлінського обліку. На цьому

етапі необхідно визначити перелік, форму, зміст, стро�

ки надання, відповідальних щодо документального за�

безпечення бухгалтерського обліку плановими показ�

никами.

Управління виробничими затратами розпочинаєть�

ся із складання бюджетів виробництва готової про�

дукції, бюджетів виробничих запасів, графіків поставок

виробничих запасів. Бухгалтерський облік виробничих

запасів розпочинається з моменту отримання рахунків�

фактури, їх оплати, оприбуткування виробничих запасів.

Контроль надходження виробничих запасів здійснює

управлінський облік на підставі інформації бухгалтерсь�

кого обліку.

Для контролю та аналізу поставок виробничих за�

пасів доцільно відображати необхідну інформацію для

управлінського обліку у відповідній відомості, мета якої

— забезпечення достовірною інформацією управлінсь�

кий облік про фактичні надходження виробничих за�

пасів на виготовлення готової продукції, первісну

вартість отриманих виробничих запасів, яка включає не

тільки ціну запасів, а й додаткові витрати, які включа�

ються до первісної вартості та залежать від дій та рішень

управлінського персоналу.

Управлінський облік виконує функцію контролю за

забезпеченістю виробничого процесу виготовлення го�

тової продукції виробничими запасами. Відповідно до

складених бюджетів в ході ведення управлінського об�

ліку контролюється виконання графіків поставок вироб�

Управлінський облік Бухгалтерський облік Відхи-
лення Наймену-

вання 
запасів 

Запла-
нована 
дата 

поставки 

К-сть Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Номер 
рахунку- 

фактури, дата 
оплати 

Дата  
оприбуткування/ 
№ прибуткового 

ордеру 

К-сть Ціна, 
грн 

Сума, 
грн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А 30.03. 200 кг 15 3000 № 35 – 01.04. 02.04.-№84 120 15 1800 1 200 
А 15.04. 100 кг 18 1800 № 42 – 12.04 15.04.-№95 100 18 1800 - 
…           
Разом:  300 кг Х 4800   220  3600 1 200 

Таблиця 3. Відомість надходження виробничих запасів для виготовлення
готової продукції за 2021 р.

Джерело інформації 
(графа Відомості) Бухгалтерський облік Управлінський облік 

Підсумок графи 
10 – фактична вартість 
отриманих виробничих 
запасів 
 

Контроль  інформації: 
- за дебетом рахунка 63 – погашення кредиторської 
заборгованості; 
- за кредитом рахунка 31 – сплата грошових коштів; 
- достовірність інформації прибуткового ордеру за 
кількістю отриманих виробничих запасів, ціни 
придбання. 

 
 

Графа 2 і Графа 6  Контроль строків поставок: 
Графік поставок – фактична дата 
надходження виробничих запасів 

Графа 4 і Графа 9   Аналіз і контроль ціни одиниці виробничих 
запасів 

Графа 3 і Графа 8  Аналіз і контроль плану і фактичних 
поставок в кількісному вимірі 

Таблиця 4. Напрями використання Відомості надходження виробничих запасів
для контролю та аналізу
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ничих запасів за даними бухгалтерського обліку. Тобто

інформація бухгалтерського обліку відображає фак�

тичні поставки виробничих запасів на рахунках обліку

на підставі первинних документів. Враховуючи те, що

для управлінського обліку забезпеченість виробничи�

ми запасами визначається їх кількісним визначенням,

тому у статті інформація про стан виробничих запасів

на виготовлення готової продукції також розглядаєть�

ся в кількісному вимірі.

Вважаємо доцільним для оперативного інформуван�

ня управлінський персонал про фактичні надходження

виробничих запасів вести Відомість надходження ви�

робничих запасів протягом звітного періоду (табл. 3).

Відомість розпочинає заповнювати бухгалтер�аналі�

тик з відділу управлінського обліку відповідно до затвер�

джених бюджетів і надає в бухгалтерію на перше число

наступного місяця. Протягом місяця бухгалтерія запов�

нює другу частину відомості та управлінський персонал

у будь�який момент може провести аналіз поставок. Елек�

тронний варіант Відомості дозволяє здійснювати конт�

роль надходження виробничих запасів протягом місяця

без зайвого витрачання часу на отримання інформації,

оперативно реагувати на порушення строків поставок.

За інформацією запропонованої Відомості пропо�

нується контролювати дані про надходження виробни�

чих запасів для виготовлення готової продукції, а також

достовірність оприбуткування отриманих виробничих

запасів (табл. 4).

Після оприбуткування виробничих запасів бухгал�

терія розпочинає синтетичний та аналітичний облік от�

риманих виробничих запасів. Відповідно до Плану ра�

хунків бухгалтерського обліку для обліку запасів вико�

ристовуються рахунки класу 2 "Запаси". Інформація за

рахунками 20 "Виробничі запаси" та 23 "Виробництво"

використовується в управлінському обліку для аналізу

забезпеченості виробництва запасами на виготовлення

готової продукції, тому інформація повинна бути опе�

ративною та достовірною. Носії інформації щодо роз�

рахунку рівня залишків виробничих запасів на кінець

звітного періоду систематизовані в таблиці 5.

Таким чином, для отримання достовірної оператив�

ної інформації про фактичні залишки виробничих запасів

для виготовлення готової продукції, яка необхідна уп�

равлінському персоналу для контролю та управління ви�

робничими запасами, в системі управлінського обліку не�

обхідно зібрати інформацію, яка наведена в таблиці 4.

Пропонуємо Оперативну відомість для визначення за�

лишків виробничих запасів" на певну дату (табл. 6).

Заповнення запропонованої відомості здійснюють

відповідальні особи протягом періоду в моменти здійс�

нення відповідних господарських операцій, контроль і

відповідальність за достовірність інформації покла�

дається на бухгалтера�матеріаліста.

Основне призначення Оперативної відомості поля�

гає у визначенні достовірної інформації про залишок

виробничих запасів на виготовлення готової продукції

на певну дату з урахуванням залишків запасів у неза�

вершеному виробництві та виявлених забракованих за�

пасів, саме тому, що дебетове сальдо відповідних суб�

рахунків рахунку 20 їх не враховує, а тому не відобра�

Інформація Джерело інформації Період визначення Відповідальний 
1 2 3 4 

Залишки на кінець звітного 
періоду 

Дебетове сальдо рахунка  20 
(відповідний аналітичний рахунок) 

Кінець звітного періоду Бухгалтер-матеріаліст 

Залишки на початок звітного 
періоду 

Залишок на кінець звітного періоду 
Сальдо дебетове рахунку 20 
(відповідний аналітичний рахунок) 

Початок звітного періоду Бухгалтер-матеріаліст 

Надходження виробничих 
запасів протягом звітного 
періоду 

Дебет рахунку 20 
(відповідний аналітичний рахунок) 

В момент оприбуткування Бухгалтер-матеріаліст, 
Бхгалтер-аналітик 

Фактичні матеріальні запаси  
на виготовлення готової 
продукції 

Дебет рахунку 23 
 

В момент списання готової 
продукції на склад, 
замовнику 

Відповідний структурний 
підрозділ 

Забраковані виробничі запаси Акт забракованих запасів В момент виявлення Виробничий підрозділ 
Виробничі запаси у 
незавершеному виробництві 

Дебетове сальдо  рахунку 23 після 
списання готової продукції 

Після списання готової 
продукції 

Виробничий підрозділ 

Таблиця 5. Джерела інформації для розрахунку залишків виробничих запасів
на кінець звітного періоду

Період Назва 
запасів 

Фактичний 
залишок на 

початок періоду 

Надходження 
Дата/ К-сть 

Фактично 
використані 

виробничі запаси на 
виготовлення ГП 

Забраковані: 
неякісні / брак у 
виробництві 

Запаси 
у НЗВ 

на кінець 
періоду 

Фактичний 
залишок на  

кінець періоду 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Код  готової продукції 

1.04.- 
10.04. 

А 300 кг 2.04. - 120 кг 250 кг 10 кг 120 кг 280 кг 

 Б 200 кг 4.04. – 200 кг 100 кг - 50 кг 350 кг 
….        
11.04.- 
20.04. 

А 180 кг 15.04.- 100 кг 120 кг 20 кг 80 кг 220 кг 

 Б 350 кг - 130 кг - 60 кг 280 кг 
…        

Таблиця 6. Оперативна відомість для визначення залишків виробничих запасів
за квітень місяць 2021 р.
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жає достовірну інформацію про залишок запасів на пев�

ну дату.

Інформація графи 8 — це саме та інформація, яку

потребує управлінський облік для ефективного управ�

ління забезпеченням виробничих запасів на виготовлен�

ня готової продукції.

Слід зазначити, що запропонована Оперативна

відомість містить інформацію й про використані вироб�

ничі запаси у виробництві, й про фактичні залишки ви�

робничих запасів. Це означає, що запропонована Опе�

ративна відомість містить корисну, достовірну інфор�

мацію, яку необхідно використовувати управлінському

персоналу для планування закупок виробничих запасів

та їх коригування.

Взаємозв'язок між інформацією бухгалтерського та

управлінського обліку при плануванні закупок вироб�

ничих запасів наведено у вигляді таблиці 7.

Таким чином, використання граф запропонованої

оперативної відомості дозволить контролювати наступні

показники:

— графа 4: надходження виробничих запасів в

кількісному вимірі повинно дорівнювати кількості ви�

робничих запасів у рахунках�фактурах та в прибутко�

вих ордерах; дати поставок повинні відповідати графі�

кам поставок;

— графа 5: для контролю нормативного викорис�

тання виробничих запасів; для контролю матеріальних

затрат;

— графа 8: для контролю дебетового сальдо рахун�

ку 20 на звітну дату.

 Крім цього, важливим моментом є те, що інформа�

ція запропонованої відомості може використовуватися

для аналізу структури матеріальних затрат за видами

готової продукції. Оскільки необхідна інформація для

аналізу вже визначена, згрупована, обчислена та не по�

требує додаткового часу для її збирання, обробки.

ВИСНОВКИ
У статті у логічній послідовності розглянуті основні

аспекти бухгалтерського, управлінського обліку вироб�

ничих запасів на виготовлення готової продукції. Для

ефективної організації "взаємодії" бухгалтерського та

управлінського обліку виробничих запасів визначені

основні облікові процедури бухгалтерського та управ�

лінського обліку виробничих запасів, які необхідно вра�

ховувати для організацію обліку виробничих запасів.

Запропонований варіант розподілу облікових процедур

між бухгалтерським і управлінським обліком для ви�

значення потоку інформаційного забезпечення управ�

лінського персоналу.

Запропоновані форми документального забезпечен�

ня оперативною інформацією управлінського персоналу

задля ефективного управління виробничими запасами в

розрізі їх плануванні, коригуванні протягом звітного пе�

ріоду. Результати досліджень можуть бути використані

суб'єктами господарювання в практичній діяльності.
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Джерело інформації 
Показники Матеріал «А» Матеріал «В» Бухгалтерський 

облік 
Управлінський 

облік 
1 2 3 4 5 

1. Норма витрат матеріалів на 
запланований випуск готової продукції 

100 000 кг 80 000 кг  + 

2. Заплановані фактичні залишки 
матеріалів на кінець планового періоду 

10 000 кг 8 000 кг  + 

3. Планова потреба матеріалів 
(ряд.1+ряд.2) 

110 000 кг 88 000 кг  + 

4. Фактичні залишки матеріалів на початок 
планового періоду 
(гр.3 оперативної відомості) 

20 000 кг 7 000 кг +  

5. Планова кількість закупок матеріалів 
(ряд. 3 – ряд.4) 

90 000 кг 81 000 кг  + 

Таблиця 7. План закупок виробничих запасів на виготовлення готової продукції
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CONSTANT OF ACADEMIC INTEGRITY IN SCIENTIFIC ETHICS

Статтю присвячено розгляду принципам академічної доброчесності та етики в професійній
та освітньо�науковій спільноті. Хоча питання академічної доброчесності носять загальнонау�
ковий характер, це дослідження зосереджене на дотриманні вищезазначених принципів у га�
лузі публічного управління та адміністрування. Сучасний розвиток публічного управління грун�
тується на реформувані державної служби, як суб'єкта державного управління, і потребує нової
моделі професійної етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуван�
ня, що має стати утвердженням в суспільних відносинах демократичної та гуманної сутності
української держави. Потреба в посиленні етичних засад державної служби в Україні відпові�
дає також світовому вектору суспільного розвитку, гуманізації міждержавних відносин, адап�
тації до стандартів Європейського Союзу. Останнім часом актуальною темою професійної етики
є питання доброчесності, що є похідним поняттям від академічної доброчесності. Питання ака�
демічної доброчесності є невід'ємною складовою системи забезпечення якості освіти. Розк�
рито, що принципи академічної доброчесності, безперечно, базуються на принципах етичних.
Зосереджена увага на хибному усвідомленні молодим поколінням орієнтації на академічні та
соціально�професійні успіхи будь�якою ціною, коли освіта розглядається як "товар". При цьо�
му навчання у закладах вищої освіти використовується тільки для досягнення високого соц�
іального статусу, знецінюючи знання, здобуті в університетах, як неперспективних. Дослідже�
но, що існує прямий зв'язок між частотою списування і загальним рівнем соціально�економіч�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток публічного управління грунтуєть�

ся на ідеї цивілізаційної місії держави та забезпеченні

демократичного розвитку суспільства. При цьому всі

інші функції державного управління повинні виконува�

тися через призму демократії та поваги до думки гро�

мадян. Тому реформування державної служби, як

суб'єкта державного управління, потребує нової моделі

професійної етики державних службовців, посадових

осіб місцевого самоврядування, депутатів рад різних

рівнів (публічних службовців), яка орієнтується на

цінності демократичної правової і соціальної держави,

служіння народові України, професійну компетентність,

здатність ефективно, в рамках закону і посадових по�

вноважень, реалізовувати владні функції.

ного розвитку країни, а також рівнем корупції у державі, а вирішальними факторами, що зу�
мовлюють чи обмежують списування, є відношення самого соціального середовища до недо�
брочесних і корупційних практик. Доведено, що особливо актуальною є професійна етика та
академічна доброчесність в середовищі майбутніх та діючих професіоналів публічного управ�
ління та адміністрування, а недотримання норм академічної доброчесності призводить до де�
градації професійності.

The article is devoted to the consideration of the principles of academic honesty and ethics in the
professional and educational�scientific community. Although the issues of academic integrity are of
a general scientific nature, this study focuses on adherence to the above principles in the field of
public administration and administration. The modern development of public administration is based
on reforming the civil service as a subject of public administration, and requires a new model of
professional ethics for civil servants and local government officials, which should become an assertion
in public relations of the democratic and humane essence of the Ukrainian state. The need to
strengthen the moral principles of public service in Ukraine also meets the global vector of social
development, humanization of interstate relations, adaptation to the standards of the European
Union. Recently, the hot topic of professional ethics is the issue of honesty, which is a derivative of
the concept of academic honesty. In turn, the issue of academic integrity is an integral part of the
quality assurance system in education. It is revealed that the principles of academic honesty are
certainly based on ethical principles. Attention is focused on the misconception of the young
generation of orientation towards academic and socio�professional success at any cost, when
education is viewed as a commodity. At the same time, education in higher educational institutions
is used only to achieve a high social status, devaluing the knowledge gained in universities as
unpromising. It has been reported that there is a direct relationship between the frequency of cheating
and the general level of socio�economic development of the country, as well as the level of corruption
in the state, and the decisive factors that predetermine or limit cheating are the attitude of the social
environment itself to unsuccessful and corrupt practices. It has been proved that professional ethics
and academic honesty are especially relevant among future and current professionals of public
administration and administration, and non�observance of the norms of academic virtue leads to the
degradation of professionalism.

Ключові слова: етика, доброчесність, академічна доброчесність, освітньо�наукова діяльність, публіч�

не управління.

Key words: ethics, honesty, academic integrity, educational and scientific activities, public administration.

Такі особливості етики публічних службовців ак�

туалізують моральну складову їх особистості та етичні

засади державної служби, служби в органах місцевого

самоврядування та на виборних посадах, як соціально�

професійного інституту. Очікуваним наслідком етизації

професійної поведінки депутатів та посадових осіб

місцевого самоврядування має стати утвердження в су�

спільних відносинах демократичної та гуманної сутності

української держави. Потреба в посиленні етичних за�

сад державної служби в Україні відповідає також світо�

вому вектору суспільного розвитку, гуманізації міждер�

жавних відносин, адаптації до стандартів Європейсько�

го Союзу.

Так, у законі "Про державну службу" [1] одним із

принципів держслужби названо доброчесність.... Це —
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"спрямованість дій державного службовця на захист

публічних інтересів та відмова від превалювання при�

ватного інтересу під час здійснення наданих йому по�

вноважень".

Як відомо, передумовою створення доброчесного

професійного середовища є академічна доброчесність,

оскільки однією з умов прийняття на державну службу

є наявність в кандидата диплома про вищу освіту. Тоб�

то, якщо людина прагне, в майбутньому, бути держ�

службовцем, виконувати свої обов'язки сумлінно і чес�

но, то починати будувати доброчесний образ треба ще

змолоду, розуміючи власну відповідальність за пору�

шення норм наукової етики.

Своє чергою питання академічної доброчесності

останнім часом стали невід'ємною складовою внутріш�

ньої системи забезпечення якості освіти всіх навчаль�

них рівнів. Однак в умовах глобальної проблеми пору�

шення академічної доброчесності це призводить до

спотворення системи освіти, оскільки успішність універ�

ситету залежить здебільшого від сприйняття його сту�

дентським, науковим та суспільним середовищем вза�

галі.

Безсумнівно, що за останні десятиліття відбули�

ся докорінні зміни в соціальних функціях університе�

ту. Це стосується як його викладацької, так і науко�

во�дослідної діяльності — університет все більше пе�

ретворюється на підприємство за принципом — "вит�

рати — прибуток". А це неймовірно впливає на

свідомість науковців, викладачів та студентів, а з

іншого боку, на усю соціальну свідомість універси�

тетської спільноти.

Відбулося значне зниження вагомості універси�

тетського диплому, як соціальної цінності особистості.

Наріжним каменем цієї проблеми є зниження якості ос�

віти, пов'язане з недостатньою інтелектуальною підго�

товкою частини студентів до самостійного навчання.

Вищезгадані явища включають проблему академічної

нечесності і, зокрема, один з її основних проявів — пла�

гіат. Університет перестав бути місцем навчання "кра�

щих з кращих" (які мають внутрішні етичні стандарти,

пристрасть до здобуття знань та власного розвитку), а

це створює передумови для зростання таких явищ, як

академічна недоброчесність та плагіат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми етики на публічній службі, формування

професійно�етичної культури публічних службовців

відповідно до сучасних етичних принципів, налагоджен�

ня ефективної взаємодії з населенням та недопущення

несправедливості і корупційних дій вивчали ряд украї�

нських вчених, серед яких можна відзначити Т. Васи�

левську [2], М. Рудакевич [3], А. Товмач [4], І. Лопу�

шинський [5], Є. Романенко [6], Н. Янюк [7] та інших,

щодо теми академічної доброчесності, то цей аспект

розглядали в своїх працях Я. Тицька [8] А. Колесніков

[9], Д. Мазурок [10], О. Рижко [11] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність необхідності до�

тримання принципів академічної доброчесності та норм

професійної етики в освітньо�науковому середовищі, у

тому числі й при підготовці здобувачів вищої освіти у

сфері публічного управління та адміністрування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах постійно зростаючого значення наукової

діяльності в сучасному світі дискусії про доброчесний

статус науки, а також про етичні фактори наукової діяль�

ності не лише продовжують залишатися в центрі уваги

інтелектуальних досліджень, а й отримують нові імпуль�

си з боку соціальної практики [12].

Поняття доброчесності відоме українцям ще з часів

Київської держави і воно увійшло у виховання на основі

християнської етики як "ціломудрія, моральна й тілес�

на чистота?". У сучасному світі все частіше виникає не�

обхідність звернутися до цього давнього поняття, оскіль�

ки основні складові поведінки людини: чесність, по�

рядність, шляхетність — нівельовані прагматичністю та

корисливістю соціуму [13].

У нормах наукової етики знаходять своє втілення

загальнолюдські моральні вимоги і заборони, адапто�

вані до особливостей наукової діяльності. Етичні нор�

ми служать для утвердження та захисту специфічних,

характерних саме для науки цінностей. Першою з них є

безкорисливий пошук і відстоювання істини. У повсяк�

денній науковій діяльності зазвичай буває непросто

відразу оцінити отримане знання як істину або як ома�

ну. І ця обставина знаходить відображення в нормах

наукової етики, які не вимагають, щоб результати були

новими знаннями, що логічно, експериментально чи

іншим чином обгрунтовані. Відповідальність за дотри�

мання такого роду вимог лежить на самому вченому [14].

Зважаючи на еволюційний процес становлення гро�

мадянського суспільства в Україні, можна констатува�

ти, що без належних заходів нормативного, організа�

ційно�правового та комунікаційного характеру неможли�

во забезпечити належний рівень довіри до академічної

спільноти. З урахуванням масовості порушень етичних

правил, принципів, якими мають керуватися учасники

освітнього процесу під час навчання, викладання та про�

вадження наукової (творчої) діяльності з метою забез�

печення довіри до результатів навчання й/або науко�

вих (творчих) досягнень, уведено поняття "академічна

відповідальність" [12].

Так, академічна доброчесність з поняття етичного

стала нормою Закону України "Про освіту" [15] з чітко

визначеними тлумаченнями, правилами, критеріями,

вимогами та санкціями. Як складова цього закону ака�

демічна доброчесність визначає вектор розвитку усієї

національної освітньої системи і є законною вимогою,

цінність якої — у створенні довіри до результатів на�

вчання та наукових досягнень.

Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України "Про

вищу освіту" [16] науково�педагогічні, наукові та педа�

гогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дот�

римуватися в освітньому процесі та науковій (творчій)

діяльності академічної доброчесності та забезпечувати

її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого боку,

особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов'я�

зані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми

(індивідуального навчального плану), дотримуючись ака�

демічної доброчесності, та досягати визначених для

відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.
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Принципи академічної доброчесності, безперечно,

базуються на принципах етичних і полягають у дотри�

манні під час навчання та наукових пошуків, передусім:

— морального принципу — утвердження для себе

внутрішнього правила, яке грунтується на совісті);

— принципу гуманізму — визнання неповторності

кожної людської особистості, утвердження в повсяк�

денній діяльності її прав не тільки на життя, здоров'я, а

й на честь, гідність, свободу;

— принципу оптимізму — довірливого, доброзич�

ливого ставлення до студентів, учнів та колег;

— принципу патріотичності — осмисленої пошани

до Батьківщини як однієї з форм узгодження особис�

тих і суспільних інтересів, зокрема свідома повага до її

історичного минулого, щире ставлення до народної па�

м'яті, національних традицій народу.

Ці принципи лежать в основі академічної доброчес�

ності, формують її цілісність, відтак є превентивними

засобами стосовно порушення законодавчих норм, як�

от: плагіат, списування, неправдиве посилання на дже�

рела інформації у разі використання ідей, тверджень,

відомостей [7]. Проте "сліпе" слідування цим принци�

пам не завжди можливе, і це викликає певну дискусію в

науковому та освітньому середовищі.

Так, регулярна наукова та дослідно�практична ро�

бота, необхідність отримання нових фактів і знань зав�

жди грунтується на попередніх результатах, що, з од�

ного боку, обумовлює обов'язкову поінформованість

вченого про більш ранні розробки, а з іншого — вклю�

чення використаних публікацій в список цитованої літе�

ратури. Помилки цитування, зазвичай, вважають менш

суттєвим порушенням академічної доброчесності, але

іноді їх не зовсім обгрунтовано розглядають як різно�

вид плагіату.

Дискусійним є питання, стосовно правильного ци�

тування перекладів. Існує думка, що дослівний переклад

треба оформлювати як цитату, і відсутність лапок є по�

рушенням. Але не менш обгрунтованою є інша думка,

що переклад завжди вносить певні зміни у розуміння

тексту [17].

Ще одне дискусійне питання полягає в оцінюванні

як плагіату творів, що складаються з фрагментів творів

інших авторів, за наявності коректних посилань. Такі

праці не можна вважати плагіатом, оскільки вони не

містять ключової ознаки — привласнення чужих резуль�

татів. Але у більшості випадків (за виключенням окре�

мих видів студентських робіт) вони не відповідають вста�

новленим вимогам, зокрема, стосовно наукової новиз�

ни, наявності власних результатів, критичного аналізу

джерел тощо. Іноді такі роботи містять ознаки інших

порушень академічної доброчесності — обману, фаль�

сифікації та/або фабрикації.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про осві�

ту" [15], академічний плагіат — це "оприлюднення (ча�

стково або повністю) наукових (творчих) результатів,

отриманих іншими особами, як результатів власного

дослідження (творчості), та/або відтворення опубліко�

ваних текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших

авторів без зазначення авторства". Аналогічне форму�

лювання містить ч. 6 ст. 69 чинного Закону України "Про

вищу освіту" [16]. Суттєво інше визначення надає За�

кон України "Про авторське право і суміжні права" [18].

Відповідно до п. в) ст. 50, плагіатом є "оприлюднення

(опублікування), повністю або частково, чужого твору

під іменем особи, яка не є автором цього твору". Крім

того, за ч. 2 ст. 52 цього закону суб'єкти авторського

права та/або суміжних прав можуть звертатися до суду

чи інших компетентних органів за захистом своїх прав.

Але варіантів притягнення порушників до відповідаль�

ності без звернення суб'єктів зазначених прав, закон не

передбачає.

Не важко побачити, що розуміння плагіату в цьому

законі істотно вужче, ніж розуміння академічного плаг�

іату в освітніх законах. Більше того, ч. 3 ст. 433 Цивіль�

ного кодексу України [19] прямо виключає з об'єктів

авторського права ідеї, процеси, методи діяльності або

математичні концепції як такі, що не повинні перешкод�

жати їх ідентифікації як академічного плагіату у випад�

ках відсутності належних посилань на справжніх авторів

в академічних працях.

Феномен плагіату не існує у суспільному вакуумі.

Більш широкий контекст змін у підході студентів до яви�

ща плагіату вимагає представлення шести типів змін у

сучасному суспільстві. Перший стосується стану знань

та змін у функціонуванні сучасного університету як у

його наукових, так і в дидактичних функціях. Тут ми

маємо справу з крахом універсального та об'єктивного

знання, яке змінюється його помноженими версіями.

Водночас ці знання радикально баналізуються засоба�

ми масової інформації, які іноді цинічно та нещадно

використовують багаторічні дослідження вчених. Дру�

гий контекст стосується зміни способу навчання молоді,

від типового для минулого — систематичного та лінійно�

го — до мозаїчного та фрагментованого. Третій кон�

текст пов'язаний із переходом у системі оцінювання

молоді у школах та закладах післяшкільної освіти від

якісних методів (суть яких полягала не лише у знанні

ступеня оволодіння певною сферою знань, а й у оцінці

компетенцій для самостійного мислення) до закладів

вищої освіти та його різновидів ("КРОК", ЄФВВ, ЄДКІ

тощо). Нарешті, іншим контекстом є падіння авторите�

ту моральних норм, які сприяють нечесній поведінці, яка

характерна для сучасного суспільства. П'ятий контекст

усвідомлюється багатьма (якщо не більшістю) членами

суспільства — це безжальна орієнтація на успіх, яка,

відповідно до принципів неоліберальної ідеології, по�

діляє людей на освітню та соціально�професійну еліту.

Останній (шостий) контекст стосується культурних змін

і, зокрема, фундаментального посилення впливу попу�

лярної культури на ідентичність молодих людей.

Крім того, неетична поведінка, у тому числі пов'яза�

на з плагіатом, поширена серед молоді і супроводжуєть�

ся орієнтацією на академічні та соціально�професійні

успіхи. Значною мірою молоді люди сприймають життя

як сходи, по яких треба підніматися, і дотримуються

принципів: мета виправдовує засоби та досягнення успі�

ху будь�якою ціною. У такому контексті обман як фор�

ма "вибору ярлика" є навіть "раціональною" стратегією,

що веде до успіху. При такому підході освіта все часті�

ше розглядається як "товар".

Молодь бачить менше навчання у закладах вищої

освіти як самоціль, як період навчання та розвитку осо�

бистості, а в більшості використовують як спосіб досяг�

нення високого соціального статусу. Більш того, все
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частіше вважається, що знання, здобуті в університе�

тах, мають низьку цінність через їх відносно невеликий

зв'язок із майбутньою професійною роботою та прак�

тикою. Такий підхід, у якому бракує поваги до академі�

чних знань, безперечно, сприяє плагіату, особливо че�

рез списування чужих робіт або взагалі присвоєння собі

чужих досліджень та результатів.

У світі вже проводився аналіз основних чинників, які

визначають мотивацію студентів до академічного шах�

райства шляхом списування в міжнародному та крос�

культурному порівняльному контексті [20] (табл. 1).

Так, наприклад, в одному з досліджень виявлено,

що існує прямий зв'язок між частотою списування і за�

гальним рівнем соціально�економічного розвитку краї�

ни, а також рівнем корупції у державі. Вирішальними

факторами, які зумовлюють чи обмежують списування,

є відношення самого соціального середовища до недо�

брочесних і корупційних практик та суворість покарань

за академічні проступки ("клімат для шахрайства") [21].

До поширених етичних недоліків у цитуванні нале�

жить також надмірне захоплення посиланнями на власні

роботи. Однак слід мати на увазі, що помірне самоци�

тування в наукових творах вважається нормою, оскіль�

ки дуже часто нова стаття продовжує колишні роботи

вченого. Таким чином, система введення посилань у

власну публікацію відображає не тільки професійний

кругозір дослідника, але і його наукову культуру, а в

окремих випадках і елементарну порядність [12].

Отже, велика роль і зростаюче значення науки в

житті сучасного суспільства, з одного боку, а з іншого —

небезпечні негативні соціальні наслідки бездумності, а

часом і відверто злочинного використання досягнень на�

уки підвищують в наші дні вимоги до етичних якостей

учених, до етичної, якщо ставити питання ширше, сто�

рони наукової діяльності. Зазначимо ці етичні вимоги:

1. Учений повинен дотримуватися загальнолюдсь�

ких норм моральності, і вимоги до нього повинні бути

вищими, ніж у середньому, внаслідок важливості його

функцій і відповідальності за соціальні результати діяль�

ності.

2. Безкорисливий пошук істини без будь�яких по�

ступок кон'юнктурі, зовнішнього тиску тощо.

3. Націленість на пошук нового знання і його чесне,

доскональне обгрунтування, не допускаючи підроблен�

ня, погоні за дешевою сенсацією, а тим більше плагіа�

ту.

4. Забезпечення свободи наукового пошуку.

5. Висока соціальна відповідальність за результати

своїх досліджень і більшою мірою за їх практичне ви�

користання.

ВИСНОВКИ
Наука як галузь людської діяльності має ціннісний

вимір: для вченого найвищою цінністю є істина і все, що

до неї веде, різного роду емпіричні та теоретичні мето�

ди та заходи досягнення результатів. У співтоваристві

вчених високо цінуються також чесність, порядність,

наполегливість у відстоюванні власних поглядів, критич�

не ставлення до догм і будь�яких авторитетів.

Водночас у самій науці, в її методологічному арсе�

налі немає ніяких моральних норм, що регламентують

наукові дослідження в плані соціальних наслідків, що

Таблиця 1. Автор, наукова праця

Автор, 
наукова 
праця 

Методологія дослідження Виявлені результати  
та чинники 

Teixeira 
(2010) 

Міжнародне опитування 7213 
студентів (спеціальностей 
економіка та бізнес) 42 
університетів з 21 країн світу. 
Метою дослідження було виявити 
частоту списування на іспитах і 
дослідити причини порушення 
академічної етики 

Схильність до списування під час іспитів по 
ряду країн різна, починаючи з найнижчого 
рівня 5% в університетах, розташованих в 
Скандинавських країнах (Данія і Швеція) і 
завершуючи найвищим рівнем 88% в 
університетах країн Східної Європи 
(Польща, Румунія і Словенія) 

Grimes 
(2004) 

Кроскультурне порівняння 
причин академічного шахрайства 
студентів економічного та бізнес-
профілю на матеріалах таких 
країн, як США, Албанія, Білорусь, 
Хорватія, Киргизстан, Латвія, 
Литва, Росія та Україна 

Рівень списування у США суттєво менший 
за такий у пострадянських країнах, що 
обумовлено культурними розбіжностями між 
студентами, превалюванням 
індивідуалістичних цінностей у західних та 
колективістських у студентів з 
постсоціалістичних країн 

Magnus, 
Polterovich, 
Danilov, & 
Savvateev 
(2002) 

Школярі та студенти з Росії, 
Нідерландів, Ізраїлю та США за 
певною шкалою висловлювали 
своє ставлення до студента А, 
який списав у студента В; до 
студента В, який дав списати 
студенту А; і до студента С, який 
став свідком списування і 
розповів про це викладачеві 

Російські студенти, у порівнянні зі 
студентами з інших країн, виявилися 
найбільш лояльними до списування, однак 
засвідчили різкий негатив у ставленні до 
студента С, який доповів про виявлений факт 
академічного шахрайства викладачеві. 
Негативну оцінку дій студента С учені 
пояснюють соціалістичним минулим Росії, 
коли кожен “донощик” отримував соціальне 
засудження 

McCabe, 
Trevino & 
Butterfield 
(1999) 

Опитування 4285 студентів з 31 
вищого навчального закладу 

Рівень поширення академічного шахрайства 
в університетах, де прийнято і діє кодекс 
честі студентів, менший, ніж в тих 
інституціях, де такого роду документів не 
імплементовано 
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дозволяють порівнювати наукові досягнення зі станом

суспільства. Багато вчених усвідомлюють свою відпов�

ідальність за можливе нечесне використання своїх нау�

кових досліджень та результатів недоброчесними осо�

бами, розуміють неприпустимість цих дій, проте не зав�

жди знають механізми та інструменти протистояння цим

діям.

Особливо актуальною є професійна етика та акаде�

мічна доброчесність у середовищі майбутніх та діючих

професіоналів публічного управління та адмініструван�

ня, адже їх дії мають вплив на все суспільство. І недо�

тримання норм академічної доброчесності призводить

до деградації професійності і, в майбутньому, може при�

звести до протиправних дій, що будуть каратися відпо�

відно до норм чинного законодавства.

Саме тому слід розробляти та запроваджувати в

діяльність закладів освіти та органів публічної влади,

академічних наукових та аналітичних установ відповідні

нормативні документи щодо недопущення академічної

доброчесності, проводити організаційні та комуні�

каційні заходи з пропагування академічної доброчес�

ності та дотримання професійної етики.
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THE ESSENCE OF INTERACTION WITH THE PUBLIC IN THE SYSTEM OF PUBLIC
ADMINISTRATION

Зазначено, що у глибинах цивілізації, завдяки працям етнографів, виявлені протокоммуні�
катівние прийоми, покликані підкреслити роль лідера в зграї, позначити соціальний статус тієї
чи іншої особистості, привернути увагу до діяльності персони. За часів античності урбанізація
населення, зміни в соціально�економічному житті людей зумовили виникнення держави і роз�
виток, у зв'язку з цим, соціальної комунікації. Цей процес супроводжувався переходом від міжо�
собистісної комунікації до масової і характеризувався зростанням ролі усного слова — ора�
торським мистецтвом. Визначено, що оформлення зв'язків з громадськістю в комерційній, со�
ціальній і політичній сферах, в органах державної і місцевої влади сприяють демократичний
розвиток держав, проголошення принципів інформаційної відкритості, розвиток ринкової еко�
номіки. Ці фактори змушують "продавців" не тільки вдаватися до рекламних технологіям про�
дажу "продукту", а й до механізмів формування та підтримки "ділової репутації". Розвиток ви�
соких технологій і поява нових засобів масової комунікації підвищують можливість адресного
впливу, зміна масової свідомості. Дані процеси властиві і для українського суспільства, проте,
у порівнянні зі США і з країнами Європи, вони почалися пізніше. В кінці XX століття в Україні
спостерігається високий інтерес, як до практики, так і до теорії PR. Одним з дискусійних пи�
тань серед дослідників є формулювання загальноприйнятого поняття "зв'язки з громадські�
стю". Попередній аналіз трактувань PR у літературі вказує на те, що в науковому середовищі
не розроблений чіткий категоріальний апарат. За оцінками деяких дослідників існує понад
400 визначень зв'язків з громадськістю. Зазначено, що попри різницю у вербальній конструкції,
автори описують подібне явище.

It is noted that in the depths of civilization, thanks to the work of ethnographers, revealed
protocommunicative techniques designed to emphasize the role of the leader in the pack, to indicate
the social status of a person, to draw attention to the activities of the person. In ancient times,
urbanization of the population, changes in the socio�economic life of the people led to the emergence
of the state and the development, in this regard, of social communication. This process was
accompanied by a transition from interpersonal to mass communication and was characterized by
the growing role of the spoken word — oratory. It is determined that the formation of public relations
in the commercial, social and political spheres, in state and local authorities contribute to the
democratic development of states, the proclamation of the principles of information openness, the
development of a market economy. These factors force "sellers" not only to resort to advertising
technologies to sell the "product", but also to the mechanisms of formation and maintenance of
"business reputation". The development of high technologies and the emergence of new means of
mass communication increase the possibility of targeted influence, change of mass consciousness.
These processes are also characteristic of Ukrainian society, however, in comparison with the United
States and European countries, they began later. At the end of the XX century in Ukraine there is a
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сутності зв'язків з громадськістю

органів місцевого самоврядування включає аналіз

різних визначень терміна "зв'язки з громадськістю",

розгляд ознак зв'язків з громадськістю як інструменту

політичної взаємодії, визначення змісту поняття "зв'яз�

ки з громадськістю в діяльності органів місцевого са�

моврядування", виявлення критеріїв ефективності

інформаційно�комунікативної діяльності органів місце�

вого самоврядування МСВ.

Генезис зв'язків з громадськістю йде глибоким ко�

рінням в історію людства, розвиток даної форми кому�

нікації обумовлено історичними, економічними, соціаль�

ними, політичними, технічними процесами. Така думка

відображена в працях у переважної більшості дослід�

ників зв'язків з громадськістю. Погоджуючись з цією

точкою зору, простежимо еволюцію PR від стародав�

нього суспільства до наших днів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз джерельної бази свідчить про те, що питан�

нями реалізації зв'язків з громадськістю не одне деся�

тиліття займаються такі провідні вітчизняні вчені:

Р. Войтович, В. Гошовська, О. Дєгтяр, Н. Драгомирець�

ка, В. Дрешпак, П. Євсюков, К. Колесникова, В. Кучабсь�

кий, О. Лашкін, М. Романенко, Є. Соловйов, К. Соля�

ник. Так, С. Тимофеєв доводить, що створенню пози�

тивного іміджу органів публічного управління та нала�

годженню плідної співпраці посадовців із громадянами

допоможе аналіз сучасного стану та визначення базо�

вих принципів формування зв'язків органів влади з гро�

мадськістю. Т. Кальна�Дубінюк розглядає сутність,

структуру та функції зв'язків із громадськістю в системі

державного управління; визначає взаємодію суспільства

та влади як механізму оптимізації державного управ�

ління, аналізує механізми взаємодії громадського су�

спільства і держави.

high interest in both practice and theory of PR. One of the debatable issues among researchers is
the formulation of the common concept of "public relations". Preliminary analysis of PR
interpretations in the literature indicates that a clear categorical apparatus has not been developed
in the scientific community. Some researchers estimate that there are more than 400 definitions of
public relations. It is noted that despite the difference in verbal construction, the authors describe a
similar phenomenon. In addition, in the research of certain elements of public relations, such phrases
as "PR technologies", "PR�campaign", "PR�program", "PR�action", etc. have become commonplace.
This is due to the fact that the first studies of this phenomenon appeared in the United States.
Therefore, in our opinion, the terms "PR", "public relations", "public relations" have an equal right to
be used in scientific works. This classification is conditional, which does not provide for mutual
exclusion. Each group of definitions to some extent includes both components: the ability to manage
through public relations, and building a PR system of communication. The selection of these groups
is fundamental, because it allows to study the ambiguous nature of the object of study.

Ключові слова: публічне управління, громадськість, розвиток держави, соціальна комунікація, зв'язки з

громадськістю, паблік рилейшнз.

Key words: public administration, public, state development, social communication, public relations, public

relations.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою проведеного в поданій статті дослідження є

виявлення особливості сутності взаємодії з громадсь�

кістю в системі публічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У глибинах цивілізації, завдяки працям етнографів,

виявлені протокоммунікатівние прийоми, покликані

підкреслити роль лідера в зграї, позначити соціальний

статус тієї чи іншої особистості, привернути увагу до

діяльності персони. За часів античності урбанізація на�

селення, зміни в соціально�економічному житті людей

зумовили виникнення держави і розвиток, у зв'язку з

цим, соціальної комунікації. Цей процес супроводжував�

ся переходом від міжособистісної комунікації до масо�

вої і характеризувався зростанням ролі усного слова —

ораторським мистецтвом. Стародавній грецький філо�

соф Аристотель відомий як автор першого наукового

трактату про ораторському мистецтві, з ім'ям Сократа

пов'язують мистецтво ведення діалогу. У Стародавньо�

му Римі зводили спеціальні стіни — "альбумси", їх біли�

ли вапном і ділили на рівні прямокутники. Стіну запов�

нювали оголошення про достоїнства політичних лідерів,

інформацію про бої гладіаторів і т. д. [1]. На одній на�

стінного розпису в Помпеях вихваляли політичного дія�

ча і закликали громадян віддати за нього голоса14. Це�

зар став видавати першу газету на доступному всім ла�

тинською мовою, щоб римляни могли переконатися в

перевагах свого керівництва.

У середні століття розвиток взаємодії влади з гро�

мадськістю пронизує теологічної думкою, що також

зумовило розвиток PR. Поворотним моментом в пе�

редісторії PR з'явився винахід Іоганном Гуттенбергом

в середині XV ст. друкарського верстата. Перше з

відомих друкованих оголошень з'явилося в Англії в

1473 р. Видавець Вільям Кекстон давав доброзичли�

ву інформацію і повідомляв про вихід книги духовно�

го змісту.
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Активний розвиток PR отримує в період Нового

часу. Цьому сприяють буржуазні революції. У XVIII ст. в

Америці і Європі з'являються перші декрети про права

людини: "Декларація прав людини і громадянина" —

політичний маніфест Великої Французької революції

1789 р. і "Білль про права". Всі ці процеси супроводжу�

валися активною масовою комунікацією з боку ідео�

логів даних документів і їх прихильників.

Дослідники дотримуються думки про приналежність

авторства терміна "паблік рілейшнз" третьому президен�

тові Сполучених Штатів Америки Томасу Джефферсо�

ну. Ріменно Джефферсон у 1807 р. в посланні до VII кон�

гресу вперше вжив термін "суспільні відносини", замі�

нивши їм вираз "стан думки" [2].

Сучасним змістом термін "зв'язки з громадськістю"

починає наповнюватися на початку XX ст., Що засвід�

чує успішною практикою в комерційному секторі по�

явою спеціальних PR�служб. Відомі практики того часу

А. Лі, Е. Бернайс внесли вагомий вклад у теоретичне і

практичне розвиток PR. Наприклад, А. Лі виступав з

ідеєю про надання політичним лідерам і бізнесменам

"людської подоби", Е. Бернайс належить ініціатива пе�

ретворення практики PR в науці.

На думку деяких дослідників, війни є головним сти�

мулом швидкого розвитку PR, причому не тільки в

США, але і в Великобританії, Німеччині, Франції, інших

країнах. Під час другої світової війни в США і Вели�

кобританії створюються спеціальні служби, які були

покликані інформувати громадськість про хід військо�

вих дій, а після їх закінчення продовжили свою роботу

в інших сферах. Зокрема, місцева влада Великобри�

танії були зацікавлені в переходах колишніх пропаган�

дистів для роботи в нові відділи по зв'язках з громадсь�

кістю.

Оформлення зв'язків з громадськістю в комер�

ційній, соціальній і політичній сферах, в органах

державної і місцевої влади сприяють демократич�

ний розвиток держав, проголошення принципів

інформаційної відкритості, розвиток ринкової еко�

номіки. Ці фактори змушують "продавців" не тільки

вдаватися до рекламних технологіям продажу "про�

дукту", а й до механізмів формування та підтримки

"ділової репутації" [3]. Розвиток високих техноло�

гій і поява нових засобів масової комунікації підви�

щують можливість адресного впливу, зміна масо�

вої свідомості.

Дані процеси властиві і для українського суспіль�

ства, проте, в порівнянні зі США і з країнами Європи,

вони почалися пізніше. В кінці XX ст. в Україні спостер�

ігається високий інтерес, як до практики, так і до теорії

PR.

Одним з дискусійних питань серед дослідників є

формулювання загальноприйнятого поняття "зв'язки з

громадськістю". Попередній аналіз трактувань PR у літе�

ратурі вказує на те, що в науковому середовищі не роз�

роблений чіткий категоріальний апарат. За оцінками

деяких дослідників існує понад 400 визначень зв'язків

з громадськістю.

У сучасній україномовній літературі існує близько

десяти слів, які ототожнюють одне й те саме явище:

"PR", "public relations", "ПР", "Піар", "паблік рилейшнз",

"зв'язки з громадськістю", "суспільні зв'язки". Думки

теоретиків з приводу того, яке з цих вербальних конст�

рукцій вважати найбільш точним розходяться. Одні до�

слідники не надають значення вживання конкретного

назви в своїх роботах. Зустрічаються випадки вживан�

ня скорочень "ПР" та транскрипції "паблік рілейшнз".

С.В. Орлик пропонує прийняти єдиний підхід до транс�

крибированию іноземних слів і зупинитися саме на цьо�

му варіанті [4, c.351].

Вітчизняний дослідник О.І. Руденко критикує пере�

клад "зв'язки з громадськістю", обгрунтовуючи це тим,

що "... термін" громадськість "в українській дискурсі

викликає смислові асоціації непрофесійності, дилетан�

тизму, і малої осудності" "... невдалий термін" зв'язку

"— своєї статичної структурностью... в ньому не влов�

люється смислове багатство англійської "relations", що

має не тільки структурно�статичний, але і динамічно�

процесуальний відтінок: не просто зв'язку, а відносини,

зайняття позицій і т.д. [5, c. 9]. На користь написання

англійськими літерами PR учений наводить вагомий ар�

гумент: "з PR пов'язана цікава деталь — у всіх інших

мовах цей термін використовується в англомовному на�

писанні: public relations або в вигляді абревіатури PR. У

науковій, навчальній літературі йдеться про PR техно�

логіях, PR фахівцях і т.п. ".

Існує також практика написання англійськими літе�

рами PR і використання транскрипції україномовою

"паблік рілейшнз", а також по досить поширено словос�

получення "зв'язки з громадськістю".

Попри різницю у вербальній конструкції, автори опи�

сують подібне явище. Крім того, в дослідженнях тих чи

інших елементів зв'язків з громадськістю загальнозро�

зумілими стали такі словосполучення, як "PR техно�

логії", "PR�кампанія", "PR�програма", "PR�акція" і т.д.

Це пов'язано з тим, що перші дослідження даного фе�

номена виникли в Сполучених Штатах Америки [6, c. 44].

Тому, на нашу думку терміни "PR", "зв'язки з громадсь�

кістю", "паблік рилейшнз" мають рівноцінне право на

використання в наукових працях.

Однак, на наш погляд, пріоритетним поняттям слід

обрати словосполучення "зв'язки з громадськістю".

аргументовано це наступними обставинами [7]:

1) це формулювання використовується у багатьох

наукових публікаціях, в тому числі серед вчених пре�

стижних державних навчальних закладів України, крім

того, саме вона використовується в позначенні спеціаль�

ності вищої освіти;

2) це словосполучення є частиною офіційної назви

професійної організації, що діє в України — Українсь�

ка асоціація зі зв'язків з громадськістю (UAPR);

3) зв'язку з громадськістю включені в назву спе�

ціальних структур органів державної, місцевої вла�

ди.

Серед теоретиків і практиків PR немає згоди не

тільки з приводу назви, а й обсягу його змісту, що під�

тверджує багатоаспектність зв'язків з громадськістю.

Систематизація визначень, розпочата автором дослід�

ження, призвела до формування наступних груп [8,

c. 258]:

1) група визначень PR, в яких зв'язки з громадські�

стю розуміються як частина управління;

2) група визначень PR, в яких переважає розуміння

зв'язків з громадськістю як системи комунікації.
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ВИСНОВКИ
Зазначена класифікація є умовною, що не перед�

бачає взаємовиключення. Кожна група визначень у тій

чи іншій мірі включає обидва компонента: і можливість

управління за допомогою зв'язків з громадськістю, і

побудова за допомогою PR системи комунікаційних

відносин. При цьому виділення даних груп є принципо�

вим, бо дає змогу вивчити неоднозначну природу об'єк�

та дослідження.

У 2009 році у рамках Європейської конфедерації PR

(CEPR) була створено спеціальну робочу групу, яка ре�

комендувала при визначенні понять виходити з трьох

основних позицій. Ці поняття, на наш погляд, є загаль�

ними при дослідженні зв'язків з громадськістю та мо�

жуть бути віднесені одночасно до двох сформованими

групам визначень.

1. "PR — це свідома організація комунікації". Відпо�

відно до цього підходу, комунікація здійснюється не

хаотично, а з урахуванням поставленої мети, тобто

суб'єктом PR здійснюється вибір об'єкта, часу, форми

впливу, а також змісту і інтенсивності комунікації.

2. "PR — одна з функцій менеджменту". В цьому ви�

падку вказується, що паблік рілейшнз є частиною управ�

ління, а значить цілеспрямованої діяльністю в інтере�

сах суб'єкта управління.

3. "Мета PR — досягти взаєморозуміння і встанови�

ти плідні відносини між організацією і народними маса�

ми через двосторонньої комунікації "32. Така характе�

ристика, на думку автора, є однією з основних паблік

рілейшнз, оскільки підкреслює відмінну рису PR�взає�

модія суб'єкта і аудиторії, а не односторонню дію акто�

ра на об'єкт.

Перша група визначень. У соціологічному словни�

ку (Dictionary of Sociology), виданому в США в 1944 ро�

ці, PR визначається як "теорії і методи, що застосову�

ються для врегулювання відносин суб'єкта зі своєю

громадськістю". В цьому широкому розумінні зв'язку

з громадськістю представлені як сукупність інстру�

ментів суб'єкта, що застосовуються у відношенні пев�

ного об'єкта. Тобто PR — це цілеспрямована діяльність

в інтересах суб'єкта, а об'єкта притаманні специфічні

риси.
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FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY FORMATION

У дослідженні визначено специфічні ознаки порядку функціонування органів публічного управ�
ління як єдиної системи регулювання соціально�економічних відносин на етапі розвитку інфор�
маційних технологій та становлення інформаційного суспільства. Обгрунтовано доречність
звернення органами державного та муніципального управління до використання сучасних
інформаційно�комунікаційних технологій при вирішенні соціально�економічних проблем.

Процес розробки та впровадження сучасних інформаційно�комунікаційних технологій роз�
глянуто на основі зарубіжного досвіду. Класифіковано основні моделі процесу розбудови інфор�
маційного суспільства, які мають відмінності залежно від специфіки державного регулювання
соціально�економічних відносин. Доведено, що такий підхід пов'язано з потребою підвищення
рівня інформаційної активності на державному та регіональному рівнях щодо використання
різних інформаційних контентів для вирішення соціально�економічних проблем.

Узагальнено фактори, які визначають ефективність інформаційних систем органів держав�
ного та регіонального регулювання, а також рівня якості прийнятих управлінських рішень. На�
ведено конкретний приклад прояву інформаційних технологій у діяльності структур державно�
го регулювання, зокрема функціонування web�сайтів окремих органів управління, ефективність
яких має забезпечуватись шляхом реалізації послідовних заходів.

Проведено паралелі партисипативного підходу до функціонування системи громадської вла�
ди у вигляді реалізації концепції "Відкритого уряду" та участі громадян для питаннях розбуди
демократичного суспільства. Доведено, що у діяльності державних органів управління затре�
буваним є узгодженість у використанні інформаційних відомостей при розробці та реалізації
управлінських рішень.

The analysis identifies specific features of the order of functioning of public administration as a
single system of regulation of socio�economic relations at the stage of development of information
technology and the formation of the information society. Author's approaches by scientists of various
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність державних, регіональних та місцевих

органів управління в країні є сукупністю взаємозв'язків

зазначених адміністративних структур з суб'єктами

підприємницької діяльності, громадянським суспіль�

ством, громадськими організаціями та окремими гро�

мадянами з питань вирішення наявних соціально�еко�

номічних проблем. В умовах інформаційного суспіль�

ства така діяльність повинна здійснюватися шляхом ви�

користання спеціальних засобів накопичення, узагаль�

нення, обробки та переміщення інформаційних ресурсів

публічного управління, яке в нашій країні ще не досить

широко використовується.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо розбудови та функціонування систе�

ми публічного управління в умовах становлення інфор�

маційного суспільств на сьогодні всебічно досліджуєть�

ся вченими різних галузей, зокрема економістами, юри�

стами, спеціалістами ІТ�сфери тощо.

Так, наприклад, О. Вершинською систематизовано

існуючі моделі побудови інформаційного суспільства в

країнах світу [4]. Романюк О. та Коваленко І. розгляда�

ють засоби масової інформації в контексті взаємодії

держави та громадянського суспільства в інформаційній

fields, in particular economists, lawyers, IT specialists on the development and functioning of the
public administration system in the conditions are generalized of the societies information formation.

The model of functioning of public administration in the domestic structure of modern information
communications is analyzed. The relevance of the appeal of state and municipal authorities to the
use of modern information and communication technologies in solving socio�economic problems is
substantiated.

The process of development and implementation of modern information and communication
technologies is considered on the basis of foreign experience. The main models of the process of
building the information society are classified, which have differences depending on the specifics of
state regulation of socio�economic relations. It is proved that this approach is related to the need to
increase the level of information activity at the state and regional levels on the use of various
information content to solve socio�economic problems.

The factors that determine the effectiveness of information systems of state and regional
regulators, as well as the level of quality of management decisions are summarized. A concrete
example of the manifestation of information technologies in the activities of state regulatory
structures, in particular the functioning of websites of individual governments, the effectiveness of
which should be ensured by implementing consistent measures.

The parallels of the participatory approach to the functioning of the system of public power in the
form of the implementation of the concept of "Open Government" and the participation of citizens
for the development of a democratic society. It is proved that in the activity of state governing bodies
consistency in the use of information in the development and implementation of management
decisions is in demand.

Ключові слова: інформаційна система, інформаційно�комунікаційна технологія, інформаційне суспіль�

ство, модель, публічне управління, електронний уряд.

Key words: information system, information and communication technology, information society, model, public

management, e�government.

сфері [7]. Близнюк А. досліджує особливості форму�

вання інформаційно�комунікаційного забезпечення у

системній взаємодії держави та суспільства [2]. Боро�

вік Л. узагальнює наукові підходи, щодо інформації як

інноваційного фактору економічного розвитку підприє�

мництва та суспільства в умовах глобалізації [3]. Лаза�

ренко С. на основі нормативно�правових та інституцій�

них механізмів узагальнює базові принципи та елемен�

ти антикорупційної політики в Україні, визнаючи що

створення необхідних умов для ознайомлення населен�

ню є дієвим фактором боротьби з корупцією. На думку

автора, "міністерства і відомства необхідно зобов'яза�

ти публікувати в засобах масової інформації підзаконні

акти, що зачіпають інтереси широких верств населен�

ня" [5].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зарубіжного та вітчиз�

няного досвід щодо розбудови системи публічного

управління в умовах становлення інформаційного су�

спільства в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація прийнятих управлінських рішень зумов�

лена комплексом конкретних дій органів громадського
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управління із застосування конкретних ресурсів управ�

ління, чому передує виконання наступних дій: аналіз

даних, які характеризують конкретну управлінську си�

туацію, на достовірність; визначення мети та прийняття

рішень на основі наявної інформації; розробка техно�

логій управлінського впливу на соціально�економічні

процеси; інформаційний супровід реалізації чинних пра�

вових норм.

Модель функціонування публічного управління у

вітчизняній структурі сучасних інформаційних комуні�

кацій можна представити як систему, яка складається з

таких елементів:

1. Сукупність інформаційних каналів як засобів пе�

редачі інформаційних повідомлень, їх накопичення та

узагальнення для вирішення комплексних питань со�

ціально�економічного характеру, формування самих ка�

налів просування повідомлень з подальшою модерніза�

цією комунікаційного процесу як всередині структур

державного управління, так і при їх взаємодії з приват�

ними організаціями та громадянами.

2. Розробка та реалізація заходів структурами адмі�

ністрування в залежності від змін у соціально�економі�

чних процесах, тобто використання інформаційних за�

собів для фіксації інформації з подальшим використан�

ням при розробці управлінських рішень.

3. Комплексний аналіз та узагальнення інформації

різного характеру з метою створення спеціалізованих

інформаційних масивів, кожен з яких присвячений пев�

ному колу питань публічного управління на державно�

му, регіональному або місцевому рівні (дані масиви мо�

жуть бути пов'язані з вивченням громадської думки

щодо окремих існуючих економічних проблем).

4. Розробка та прийняття управлінських рішень на

основі аналізу зібраної інформації.

5. Забезпечення узгодженої та взаємозалежної

діяльності всіх повноважних структурних елементів

органів управління при розробці управлінських рішень.

У цьому аспекті необхідно обов'язково використовува�

ти сукупність правових норм, які регулюють порядок

діяльності органів публічного адміністрування з питань

збирання та опрацювання необхідних інформаційних

ресурсів.

Одним із основних інструментів підвищення рівня

ефективності публічного управління відповідно до роз�

витку елементів інформаційного суспільства виступає

реалізація засобів функціонування "електронного уря�

ду", що пов'язано з використанням сучасних інформа�

ційно�комунікаційних технологій (ІКТ), різних мереже�

вих технологій та ресурсів всесвітньої мережі Інтернет

[1].

У свою чергу використання органами державного

та муніципального управління ІКТ при вирішенні соціаль�

но�економічних проблем, тісно пов'язане з економічни�

ми та громадськими ініціативами, як�от: представники

приватного підприємництва та громадськими організа�

ціями.

У державах Європейського Союзу здійснюється

пошук балансу між контролем з боку держави та сво�

бодою ринкових відносин при раціональному поєднанні

державного регулювання економічних процесів. Це ви�

значається специфікою телекомунікацій, які застосову�

ються за підтримки взаємодії між державним управлін�

ням та функціонуванням приватного бізнесу. Проте за�

значена проблема ігнорується, наприклад, у Франції, ос�

кільки здійснюється план централізованого формуван�

ня і розвитку інфраструктури інформаційного су�

спільства. Натомість у Нідерландах, Швеції, Фінляндії,

Данії широко реалізується політика лібералізації інфор�

маційно�телекомунікаційних систем.

Діяльність структур публічного управління в держа�

вах Європи тісно пов'язана із забезпеченням підтримки

безперебійного використання інформаційних комуні�

кацій. Наприклад, у Німеччині, Іспанії, Франції розши�

рюється використання інтерактивних систем у регулю�

ванні торгових відносин, що мінімізує функціонування

адміністративних та організаційних структур; в Австрії

розширюється виробництво технічних засобів; метою

розвитку електронних комунікацій у Норвегії, Швеції та

Фінляндії є найвищий рівень підключень до Інтернету

суб'єктів державно�приватного партнерства [5].

Сьогодні можна виділити п'ять основних моделей

процесу розбудови інформаційного суспільства, які

відрізняються залежно від специфіки державного ре�

гулювання соціально�економічних відносин [4]:

1. Англосаксонська модель — забезпечення повної

лібералізації ринкових відносин на основі ефективних

інформаційних технологій. Функції громадського управ�

ління зводяться в основному до захисту конкурентного

середовища. Підтримка технічного забезпечення елек�

тронних мереж для формування інформаційних супер�

магістралей. Здійснюється гнучке правове регулюван�

ня із проявом самостійних економічних ініціатив. Відбу�

вається формування моделі соціально�економічного

розвитку при мінімальному втручанні державних

органів, а діяльність приватних осіб, навпаки, активі�

зується. Зокрема, у Великобританії пріоритет надаєть�

ся побудові інформаційних мереж, на основі яких зго�

дом розвиватиметься сфера послуг.

2. Континентальна модель — пошук балансу між

адміністративними способами регулювання ринку та

свободою економічної діяльності з високою ймовір�

ністю подальшої лібералізації інформаційно�телекому�

нікаційного сектора економіки при збереженні систе�

ми державного впливу. Наприклад, у Швеції пріоритет

надається розвитку надання електронних послуг насе�

ленню та структурам приватного підприємництва. У

Данії та Нідерландах підвищена увага спрямована на мо�

дернізацію інформаційних мереж. У Франції реалізуєть�

ся план централізованого розвитку інфраструктури

інформаційного суспільства.

3. Азіатська модель — підтримка співробітництва

системи державного регулювання та приватного

підприємництва. Представники державних структур на�

приклад, у Китаї, Південній Кореї, Сінгапурі, прийма�

ють активну участь у прийнятті рішень з розподілу вкла�

день приватного капіталу у розвиток інформаційних те�

лекомунікацій. А в Індії взагалі відмовилися від прива�

тизації елементів інформаційно�телекомунікаційного

сектора.

4. Латиноамериканська модель — розбудова інфор�

маційного співтовариства з урахуванням приватизації

інформаційних комунікацій. В цьому випадку відбу�

вається усунення бар'єрів для входження нових учас�

ників на ринок інформаційно�комунікаційних технологій
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під контролем державних органів управління. Саме ці

нові гравці становлять конкуренцію великим підприєм�

ницьким структурам, прикладами, у разі, є Чилі та Ар�

гентина.

5. Африканська модель — здійснюється держав�

но�управлінський курс на суворе державне регулю�

вання та контроль інформаційно�телекомунікаційно�

го сектора економіки за часткової лібералізації під

тиском провідних світових держав, які прагнуть зак�

ріпитися на африканському інформаційному ринку.

Наприклад, у ПАР створено ефективну інформацій�

но�телекомунікаційну інфраструктуру. Також лідера�

ми у цій сфері є Туніс та Марокко. У Західній Африці

такими державами виступають Сенегал, Гана, Каме�

рун та Габон.] [4].

Можливості електронного уряду розширюють

спектр участі громадян при вирішенні соціально�еконо�

мічних проблем через широкий доступ до інформації з

усіх напрямів діяльності структур офіційного управлін�

ня. Водночас відбувається формування ефективного

кібернетичного простору для прийняття ефективних

управлінських рішень як сукупності соціально�еконо�

мічних відносин на основі використання електронних

комп'ютерних мереж для обробки інформації різного

характеру.

Основним компонентом інформаційного суспільства

виступають системи комунікацій, як засоби організації

інформаційного забезпечення процесу публічного уп�

равління. Дані комунікації сприяють за потреби своє�

часному надходженню необхідної та достовірної інфор�

мації до функціонуючих елементів системи управління.

Ці системи також є сукупністю носіїв та технічних за�

собів обробки різних відомостей та каналів їх пере�

міщення.

Основними факторами, які визначають ефективність

інформаційних систем органів державного та регіональ�

ного регулювання, а також рівня якості прийнятих управ�

лінських рішень, є:

1. Забезпечення єдиної концепції побудови та фун�

кціонування інформаційних систем та служб по верти�

калі та горизонталі здійснення публічного адмі�

ністрування.

2. Формування максимально повної інфор�

мації та комплексність інформаційної підтримки

всіх контурів управління відповідно до структу�

ри об'єктів публічного регулювання на всіх ета�

пах вирішення соціально�економічних проблем —

від аналізу проблемних ситуацій до реалізації,

контролю виконання та оцінки ефективності

прийнятих рішень.

3. Забезпечення узгодженості процесів

створення, впровадження, практичного викори�

стання та подальшої модернізації інформацій�

них систем на єдиній методологічній основі, що

включає розробку та використання системних

та прикладних програмних продуктів, а також

сучасних методів та засобів організації баз да�

них.

Основна функція інформаційного обслугову�

вання структур публічного управління має вико�

нуватися спеціалізованими інформаційно�аналі�

тичними центрами. Такі центри забезпечують:

уніфікацію технічних та технологічних рішень при стан�

дартизації проєктування інформаційних технологій;

розвиток апаратних та програмних засобів зв'язку між

управлінськими структурами; інтеграцію нових та вже

функціонуючих інформаційних баз даних; безперервне

вдосконалення ресурсної бази програмних та апарат�

них засобів.

Впровадження електронної взаємодії для реалізації

функцій публічного управління в Україні на державно�

му, регіональному та місцевому рівнях пов'язане з ана�

лізом можливостей значного спектру технологічних та

програмних рішень (рис. 1).

Конкретним прикладом прояву інформаційних тех�

нологій у діяльності структур державного регулювання

є функціонування web�сайтів окремих органів управ�

ління, ефективність яких має забезпечуватись шляхом

реалізації послідовних заходів:

1. Початкове формування відомостей про відповід�

ну структуру управління, тобто наявність web�сайту, де

поєднано всі необхідні інформаційні дані для спожи�

вачів публічних послуг, а також посилання на інші орга�

ни влади, підрозділи даного органу.

2. Поточне застосування інформації — безперерв�

не розширення змісту web�сайту з наявністю: архівів

документів (нормативно�правових актів, яке регулюють

діяльність органів публічної влади, звітів запланованих

заходів, які вже було реалізовано тощо; поточної інфор�

мації, баз даних (наприклад, статистичних відомостей),

групування поточних новин, питань, які досить часто

піднімаються, сервісів пошуку, допомоги, завантажен�

ня файлів і карти сайту.

3. Інтерактивний розвиток, що пов'язано з можли�

востями користувачів завантажувати та копіювати фор�

ми, необхідні для одержання публічних послуг, які на�

даються органами виконавчої влади. Для зручності

одержувачів публічних послуг мають бути надані зраз�

ки необхідних форм, контактної інформації з можливі�

стю зв'язатися з представниками державного органу на

платформі електронної пошти або іншим телекомуніка�

ційним засобами (зокрема, зворотній зв'язок телефо�

Рис. 1. Комплекс технологічних та програмних
рішень для реалізації функцій публічного управління
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ном). Ця інформація може бути доповнена аудіо� та віде�

офайлами для наглядної демонстрації процесу діяль�

ності відповідного органу управління.

4. Транзакційне розширення — забезпечення дво�

сторонньої взаємодії органів публічного адміністру�

вання з населенням та приватними організаціями з ме�

тою отримання управлінських послуг без необхідності

подальшого очного звернення до цього органу (на�

приклад, з питань запиту та отримання документів,

оплати послуг з використанням різних платіжних си�

стем).

5. Мережеве забезпечення — наявність спеціальних

інструментів та можливостей для залучення громадян

до обговорення та прийняття управлінських рішень у

вигляді: web�форм розміщення коментарів; інструментів

онлайнових консультацій із населенням; дискусійних

форумів з питань функцій, що реалізуються; можливості

передплатити отримання інформації електронною по�

штою.

Важливе значення має партисипативний підхід до

функціонування системи громадської влади, який про�

являється у вигляді реалізації концепції "Відкритого

уряду". Переведення роботи чиновників у світ Інтерне�

ту породжує очікування кардинальної зміни порядку

взаємодії державного сектору з громадянами та бізне�

сом.

Сприймання електронного уряду як діяльності,

орієнтованої задоволення потреб населення і бізне�

су є досить вузьким. Здійснюване за допомогою Інтер�

нету голосування на виборах, продовження прав во�

дія, направлення податкової звітності, виклик лікаря

додому — лише мізерний перелік широкого діапазо�

ну можливостей електронного уряду. У широкому

сенсі це визначається у забезпеченні вільного досту�

пу громадянського суспільства до роботи урядових

та державних структур. Зазначений доступ, зокрема,

проявляється за участю громадян до більш активної

"боротьби з корупцією у структурі використання

інформаційних ресурсів" [5] органами державного

управління.

Електронний уряд має і внутрішній прояв: усередині

системи влади різні рівні (центральний, регіональний та

місцевий) та різні гілки (виконавча, законодавча, судо�

ва) також мають взаємодіяти з використанням Інтернет�

технологій у рамках процесу надання державних послуг.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна

сказати, що розробка та впровадження сучасних

інформаційно�комунікаційних технологій в системі

публічного управління в Україні на основі вітчиз�

няного та зарубіжного досвіду пов'язані з необхід�

ністю підвищення рівня інформаційної активності

державних службовців та громадян щодо викорис�

тання різних інформаційних контентів науково�тех�

нічного, соціально�економічного, правового, гро�

мадського характеру на вирішення існуючих соц�

іально�економічних проблем країни. У зв'язку з цим

у діяльності державних органів управління потрібне

забезпечення узгодженості у використанні інфор�

маційних технологій при розробці управлінських

рішень.
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MODERN BASIS FOR FORMING MECHANISMS FOR PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES
IN PUBLIC ADMINISTRATION

Зазначено, що одним з найважливіших показників соціального та економічного рівня роз�
витку України є ступінь задоволеності населення якістю надання адміністративних послуг у пуб�
лічному управлінні. Удосконалення механізмів надання адміністративних послуг у публічному
управлінні є передумовою розвитку держави на сучасному етапі. У зв'язку з цим основною ме�
тою адміністративної реформи, що проводиться є перехід до якісно нової моделі публічного
управління, заснованої на принципах переважання інтересів громадян, їх прав і свобод. Для
досягнення зазначеної мети потрібно створити ефективну інфраструктуру надання адмініст�
ративних послуг, яка гарантувала б забезпечення максимального задоволення потреб насе�
лення адміністративних послуг.

Обгрунтовано, що поява нових технологій надання адміністративних послуг вимагає адек�
ватного адміністративно�правового реагування, що відповідає сучасним завданням трансфор�
мації системи державного управління в Україні, зумовлює необхідність поглиблення теорії на�
дання адміністративних послуг у взаємозв'язку з концепцією взаємодії громадян і влади, що
змінилася, в тому числі в частини співвідношення таких категорій як "електронне урядування",
"функції органів публічної влади" та "електронна державна послуга", ставить перед науковця�
ми та практиками непросте завдання пошуку ефективних правових рішень у галузі організації
надання адміністративних послуг, а також удосконалення та розвитку їх адміністративно�про�
цедурної регламентації.

Визначено, що сьогодні застосування інформаційно�комунікаційних технологій у діяльності
органів виконавчої є одним із головних чинників розвитку сучасної правової держави. Їхнє по�
всюдне використання та широке поширення призводять до істотних змін у соціальній, по�
літичній, економічній, культурній та інших сферах життя суспільства.

It is indicated that one of the most important indicators of the social and economic level of
development of Ukraine is the degree of satisfaction of the population with the quality of the provision
of administrative services in public administration. Improving the mechanisms for the provision of
administrative services in public administration is a prerequisite for the development of the state at
the present stage. In this regard, the main goal of the ongoing administrative reform is the transition
to a qualitatively new model of public administration based on the principles of the prevalence of the
interests of citizens, their rights and freedoms. To achieve this goal, an effective infrastructure for
the provision of administrative services should be created, which would guarantee maximum
satisfaction of the needs of the population of administrative services.
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ВСТУП
Найважливішим напрямом процесу реформування

державного управління є формування та розвиток

цілісної системи надання адміністративних послуг. По�

шук нових організаційно�економічних форм публічно�

го управління системою надання адміністративних по�

слуг та механізмів взаємодії зацікавлених сторін є ос�

новною проблемою для підвищення ефективності ви�

користання державних ресурсів, якості та доступності

адміністративних послуг, професіоналізму учасників

процесу, контролю за прийнятими та виконаними гро�

шовими зобов'язаннями бюджету в секторі публічного

управління.

Особливо актуальним у системі надання адмініст�

ративних послуг є розвиток інформаційних технологій,

за допомогою яких відбувається інформатизація та ра�

ціоналізація механізму надання послуг органами вико�

навчої влади, а також трансформація чинної системи

надання адміністративних послуг з метою підвищення

доступності та ефективності.

Підвищення ролі адміністративних послуг на ринку

послуг дозволить ліквідувати появу негативних тен�

денцій у секторі державного управління та застосувати

до нього механізми ринкової економіки. При цьому ад�

міністративні послуги мають стати однією з основних

форм соціально�економічних відносин між одержува�

чами послуг, та послугодавцями, де юридичні та фізичні

It is substantiated that the emergence of new technologies for the provision of administrative
services requires an adequate administrative and legal response that meets the modern tasks of
transforming the system of public administration in Ukraine, necessitates deepening the theory of
the provision of administrative services in conjunction with the changed concept of interaction
between citizens and authorities in terms of the ratio of categories such as "electronic management
"," functions of public authorities "and" electronic state service ", which poses a difficult task for
scientists and practitioners to find effective legal solutions in the field of organizing the provision of
administrative services, as well as to improve and develop their administrative and procedural
regulation.

It has been determined that today the use of information and communication technologies in the
activities of executive authorities is one of the main factors in the development of a modern legal
state. Their widespread use and wide distribution lead to significant changes in the social, political,
economic, cultural and other spheres of society. Recently, the relevance of the issue of using
information and communication technologies by executive authorities has grown significantly. This
is due to the ongoing informatization and modernization of public administration in the country, caused
by the aggravation of such negative phenomena as: a low level of quality and efficiency in the provision
of administrative services, ineffectiveness of decisions made, an increase in corruption risks,
ineffective use of budget funds, etc.

Ключові слова: державне управління, адміністративна послуга, публічне управління, електронне уря�

дування, електронна державна послуга, інформаційно�комунікаційні технології.

Key words: public administration, administrative service, public administration, e�government, electronic public

service, information and communication technologies.

особи матимуть змогу користуватися доступними якіс�

ними адміністративними послугами. Отже, питання вдос�

коналення механізмів підвищення ефективності та

якості адміністративних послуг є особливо актуальни�

ми на сучасному розвитку публічного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями основних механізмів надання адмі�

ністративних послуг у публічному управлінні, в тому

числі вивчення основних форм надання електронних

державних послуг активно займалися як українські, так

і зарубіжні вчені. Ці проблеми відображені в роботах

Крикавської І.О., Критенко О.О., Бруса Т.М., Михай�

ловської О.В., Пєнської І.О.

Проти недостатньо розкритими залишаються питан�

ня визначення шляхів вдосконалення механізмів надан�

ня адміністративних послуг у публічному управлінні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є подальший розвиток основних засад

формування механізмів надання адміністративних по�

слуг у публічному управлінні.

РЕЗУЛЬТАТ
Слід зазначити, що віднесення адміністративних

послуг до адміністративно�правових функцій органів ви�
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конавчої влади породило необхідність переосмислен�

ня прийнятої в адміністративному праві концепції управ�

лінської природи, коли під адміністративно�правовою

функцією, по суті, розумілося виключно владний вплив

суб'єкта на об'єкт управління, а також пошуку нових

підходів до відмежування діяльності з надання держав�

них послуг від суміжних функцій органів державної вла�

ди.

Особливість формування термінологічного апара�

ту в сфері надання адміністративних послуг полягає в

тому, що він не пройшов такий "класичний", традицій�

ний етап його становлення в науці державного управ�

ління. Введення до українського законодавства понят�

тя адміністративної послуги — це приклад того, коли

нормативне правове регулювання випереджає юридич�

ну думку. Правове регулювання в цій сфері розвиваєть�

ся самостійно і окремо від теорії, надаючи науці мож�

ливість аналізувати виникаючі прогалини регулювання,

підтримуючи нововведення законодавства, або наполя�

гаючи на неточності і некоректності встановлених нор�

мами права конструкцій.

У Законі України "Про адміністративні послуги" ви�

значено, що адміністративна послуга — це результат

здійснення владних повноважень суб'єктом надання

адміністративних послуг за заявою фізичної або юри�

дичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припи�

нення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до

закону [1].

Особливий статус застосування права обумовлений

тим, що така діяльність може здійснюватися тільки спе�

ціально уповноваженими органами влади, посадовими

особами, а також, у передбачених законом випадках,

організаціями. Іншими словами, особа не може само�

стійно реалізувати своє право, без звернення до відпо�

відного органу. Отже, ефективність дії норм, що визна�

чають порядок надання адміністративних послуг, бага�

то в чому залежить від їх застосування на практиці орга�

нами публічного управління.

Застосування норм права здійснюється в строго

встановленому законом порядку, а значить позитивні

результати правозастосовної діяльності суб'єктів, що

надають електронні державні послуги, так само обумов�

лені високим ступенем законодавчого врегулювання.

Адміністративні послуги в електронній формі нада�

ються з використанням Єдиного державного веб�пор�

талу електронних послуг, у тому числі через інтегровані

з ним інформаційні системи державних органів та

органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги

інтеграції інформаційних систем державних органів та

органів місцевого самоврядування з Єдиним державним

веб�порталом електронних послуг затверджуються цен�

тральним органом виконавчої влади, що забезпечує

формування державної політики у сфері надання адмі�

ністративних послуг [1].

Таким чином, з метою підвищення якості адмініст�

ративних послуг в електронній формі необхідно приділя�

ти особливу увагу нормативному закріпленню спеціаль�

них вимог до порядку їх надання на державному та ре�

гіональному рівнях. Для усунення колізійних та "неяс�

них" норм, що призводять до порушення прав і свобод

заявників, на наш погляд, необхідно визначити основні

напрями щодо вдосконалення чинного законодавства

у сфері надання адміністративних послуг в електронній

формі.

У структурі передбачуваної модернізації вдоскона�

лення публічного управління, в центрі знаходиться

відповідна правова політика, та належне адміністратив�

но�правове регулювання управлінських відносин. З

огляду на те, що надання адміністративних послуг в

електронній формі є одним із способів здійснення пуб�

лічного управління в країні, видається, що вдосконален�

ня адміністративного законодавства в даній сфері має

бути одним з ключових елементів процесу модернізації.

Модернізація публічного управління означає створен�

ня адміністративно�правових норм, інститутів, підгалу�

зей, які гарантують: відкритість і доступність держав�

ного управління; приведення державного управління до

"належного" вигляду, надання йому нової форми, відпо�

відної новим вимогам і встановленим стандартам.

Модернізація публічного управління може бути ви�

ражена в удосконаленні вже діючих норм, за допомо�

гою усунення суперечностей та прогалин у системі пра�

вової регламентації порядку надання адміністративних

послуг в електронному вигляді, основною метою яких є

забезпечення прав і свобод заявників при їх взаємодії з

суб'єктами, які надають адміністративні послуги в елек�

тронному вигляді.

У сучасних умовах все активніше відбувається фор�

мування інформаційного суспільства. Суб'єкти господа�

рювання, незалежно від їх масштабу та впливу на бізнес�

середовище, не можуть залишатися осторонь цього

процесу. Серед послуг, які держава надає суспільству

та бізнесу, постійно зростає роль та значущість інфор�

маційних послуг. Саме тому органи державної влади

повинні активізувати свій вплив на процес виробництва

різного виду корисної інформації, здійснювати коорди�

нуючі та напрямні функції, підтримувати та розвивати

базу інформаційної інфраструктури, розташованої на

тій чи іншій території. Ця діяльність є однією з найваж�

ливіших функцій сучасного виробництва адміністратив�

них послуг.

Для того щоб якісно виконувати поставлене завдан�

ня щодо виробництва інформаційних послуг, органам

публічного управління слід вирішити центральне завдан�

ня, пов'язане зі створенням Єдиного інформаційного

простору. Багато в чому це дозволить мінімізувати

трансакційні витрати при отриманні споживачами необ�

хідної їх діяльності інформації та модернізувати всю

систему публічного управління, зробивши її адекватною

потребам бізнесу, та й усього суспільства в цілому. Си�

стема публічного управління, в основу якої покладено

виробництво інформаційних послуг, забезпечить ство�

рення якісно нового інституційного середовища, що

пов'язане з доставкою споживачів інформації та її спо�

живанням, а також підвищенням рівня та якості освіти.

Підвищення ефективності виробництва інформа�

ційних послуг залежить від безлічі чинників, але, як і ра�

ніше, найважливішим залишається забезпеченість необ�

хідними для цього економічними ресурсами. Сам про�

цес управління інформаційним розвитком і виробницт�

вом державою інформаційних послуг є багатоплановим

і комплексним процесом, частиною цілісної системи

публічного управління. Для врахування основних чин�

ників, за допомогою яких можна цілеспрямовано впли�
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вати на розвиток цього процесу, необхідно побудувати

відповідну інституційно�організаційну структуру систе�

ми публічного управління процесом виробництва дер�

жавою адміністративних послуг. Вона повинна мати

ієрархічну будову, та складатися з наступних підсистем:

інформаційно�виробничої, інституційної, організацій�

ної, технічної та освітньої.

Об'єктами управління при цьому виступають

структурні підрозділи органів державної влади та пра�

цюючі з ними за договором бізнес�структури, зайняті

виробництвом, оцінкою, зберіганням, передачею

інформації, розробкою інформаційних систем та еле�

ментів інформаційної інфраструктури, підготовкою та

перепідготовкою необхідних для цієї роботи кадрів,

пошуком нових методів роботи та технічних засобів.

Суб'єктами управління є структурні підрозділи органів

державної влади різного рівня [5, с. 243]. На цьому

етапі однією з найважливіших, визначальних еле�

ментів зазначеної структури виступає "електронний

уряд", як особливий інститут управління та виробниц�

тва адміністративних послуг. Як правило, під термі�

ном "електронний уряд" розуміється механізм

здійснення державного управління, характерний для

інформаційного суспільства.

Використання інформаційних технологій змушує

по�новому поглянути на діючі стандарти надання ад�

міністративних послуг. Сучасне українське законо�

давство характеризується відсутністю чітко розроб�

леного комплексу спеціалізованих норм з питань на�

дання адміністративних послуг в електронній формі

[3, с. 18]. Однак тільки виявлення недоліків не може

привести до поліпшення якості правового регулюван�

ня адміністративних послуг, оскільки "важливими зав�

даннями є також усунення очевидних або явних на

певному етапі розвитку дій відповідного інституту за�

конотворчих помилок і  приведення законів у

відповідність з новими вимогами і умовами реалізації

публічного управління".

Основним завданням діяльності органів публічно�

го управління є визначення єдиної політики в сфері

використання інформаційно�комп'ютерних техно�

логій з метою поліпшення якості життя населення

(впровадження інформаційних технологій до діяль�

ності органів державної влади, формування сучасної

інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури,

розвитку вітчизняних технологій). Таким чином, прий�

няття нових вимог до регламентів надання адмініст�

ративних послуг в електронній формі пояснюється

інноваційним характером порядку надання таких по�

слуг.

Формування єдиної інформаційно�телекомунікацій�

ної інфраструктури, яка забезпечує надання електрон�

них послуг, повинно здійснюватися за концептуальною

моделлю системи електронних послуг. Концептуальна

модель використовує сервіс�орієнтований підхід, мо�

дульний принцип з метою поєднання та повторного ви�

користання її компонентів під час запровадження нових

електронних послуг та є достатньо універсальною для

застосування як на місцевому, так і на національному

рівні. Концептуальна модель умовно поділяється на три

рівні: рівень даних, рівень взаємодії та презентаційний

рівень.

Державні реєстри містять первинні та актуальні дані

про фізичних та юридичних осіб, рухоме та нерухоме

майно тощо. Дані з таких реєстрів повинні бути доступ�

ними для суб'єктів надання адміністративних послуг.

Інформаційні системи суб'єктів надання адміністратив�

них послуг використовуються для підтримки прийняття

управлінських рішень під час надання адміністративних

послуг, які повинні бути інтегровані в єдиний держав�

ний портал надання адміністративних послуг згідно з

єдиними встановленими вимогами, відкритими форма�

тами та протоколами [6].

Існуючі правові прогалини та неврегульованість в

питаннях проведення перевірок актів органів виконав�

чої влади, які надають адміністративні послуги на

відповідність технологічним вимогам, можуть привести

до декларативності закріплених норм, диференційова�

них практикою їх реалізації.

Одним з основних нормативно�правових актів, що

встановлюють вимоги до порядку надання електронних

державних послуг є адміністративний регламент. Зок�

рема, в його змісті передбачаються умови надання кож�

ної конкретної адміністративної послуги: терміни, адм�

іністративні процедури, порядок взаємодії органів і

організацій, що надають послугу, способи її надання

(традиційний, електронний), а також результат послу�

ги. Таким чином, від ступеня опрацьованості вимог, ви�

значених в адміністративних регламентах, багато в чому

залежить якість надаваних електронних державних по�

слуг заявнику. У зв'язку з цим, представляється необ�

хідним забезпечити належне адміністративно�правове

регулювання порядку прийняття та затвердження рег�

ламентів надання адміністративних послуг, визначити їх

зміст, закріпити єдині правила до порядку підготовки

проєктів таких регламентів.

Проте на сьогодні є ряд спірних питань, пов'язаних

з розкриттям сутності адміністративних регламентів.

Одним з найскладніших є встановлення єдиного підхо�

ду до розуміння адміністративного регламенту, оскіль�

ки чинне законодавство передбачає кілька його

дефініцій. З метою визначення ролі адміністративних

регламентів в підвищенні ефективності надання адміні�

стративних послуг в електронній формі різними суб'єк�

тами, і завдань, на вирішення яких він може бути направ�

лений, представляється необхідним провести дослі�

дження діючих нормативно�правових актів, а так само

наукових праць, присвячених цій темі.

Основними завданнями адміністративного регла�

менту надання адміністративних послуг є: оптимізація

діяльності органів виконавчої влади; визначення адмін�

істративних процедур здійснення дій та прийняття

рішень; організація взаємодії органів влади; протидія

корупції [4, с. 99].

Крім вимог загального характеру, що пред'являють�

ся до послуг (термінів виконання дій; стандарту надан�

ня адміністративної послуги і т.д.), у змісті текстів рег�

ламентів повинні враховуватися вимоги до порядку ви�

конання адміністративних процедур (дій) в електронній

формі.

Нині на законодавчому рівні не передбачені єдині

вимоги до адміністративних процедур, у тому числі виз�

начають порядок надання адміністративних послуг в

електронному вигляді. З огляду на особливий характер
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адміністративних процедур для розвитку електронних

державних послуг і публічного управління в цілому, слід

погодитися з думкою вчених про необхідність форму�

вання законодавства про адміністративні процедури в

Україні. На практиці, це передусім дозволяє органу вла�

ди вже в процесі здійснення послуги приймати рішення

про виконання кожної процедури в електронному виг�

ляді окремо (наприклад: прийом документів, прийняття

рішення про надання або про відмову в наданні адміні�

стративної послуги).

З метою забезпечення відкритості органів публіч�

ної влади, які надають електронні державні послуги,

опублікування відомостей про їх діяльність на офіцій�

них сайтах та порталах повинні здійснюватися відпо�

відно до адміністративного регламенту підготовки та

розміщення на офіційному сайті в мережі Інтернет відо�

мостей про діяльність такого органу, який затверджуєть�

ся його керівником. Так само необхідно підкреслити,

що дія адміністративних регламентів надання адмініст�

ративних послуг в електронній формі поширюється не

тільки на органи виконавчої влади, але так само і на інші

суб'єкти.

Очевидно, що в умовах переходу до інформаційно�

го суспільства та модернізації державного управління є

необхідність в зміні підходів до стандартизації адмі�

ністративних процедур, а так само регулювання діяль�

ності органів влади.

У результаті проведеного дослідження можна дійти

висновку про значну роль адміністративних регламентів

для вдосконалення порядку надання адміністративних

послуг в електронній формі. Однак недостатній ступінь

нормативного регулювання порядку їх підготовки і прий�

няття призводить до необхідності розробки нових ви�

мог, зокрема що стосуються перевірки технологічної

складової змісту адміністративних регламентів надан�

ня адміністративних послуг.

ВИСНОВКИ
Визначено, що одним із найважливіших напрямів

процесу реформування державного управління є

формування та розвиток системи надання адмініст�

ративних послуг. Результатом реалізації цього напря�

му має стати створення такого правового поля та

реального його втілення в адміністративно�правову

практику, за якого споживачі адміністративних послуг

матимуть широкі права та повноваження та не будуть

пасивними суб'єктами, якими маніпулюють державні

службовці. Певні кроки задля досягнення вищезгада�

ної мети робляться. Розробляються та приймаються

адміністративні регламенти надання адміністративних

послуг, посадові регламенти державних службовців,

впроваджуються в роботу державних органів влади

електронні адміністративні регламенти надання дер�

жавних послуг.

Тому законодавство, що регулює суспільні відно�

сини, які складаються у сфері надання адміністратив�

них послуг в публічному управлінні, має створити фун�

даментальні правові основи для впровадження ефек�

тивних механізмів надання державних послуг. Адміні�

стративно�правове регулювання державних послуг має

виходити із пріоритету інтересів громадян та органі�

зацій як безпосередніх споживачів адміністративних

послуг. Сучасній економіці має відповідати сучасна

політика соціального розвитку. Головним її об'єктом

мають стати не конкретні галузі соціальної сфери, а

кожен громадянин, кожна окрема сім'я. І навколо них

і мають гармонійно вибудовуватися системи охорони

здоров'я, освіти та соціальної підтримки, мають ство�

рюватися широкі можливості для самореалізації лю�

дей.
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