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                                                      Наталія Замкова 

     Директор інституту, 

                доктор  філософських наук, професор,                                                       

Заслужений працівник освіти України 

 

                 МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти 

економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно 

пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в 

цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено 

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У 

1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і 

технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ 

організовано денне відділення. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного 

інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А., 

ректору  Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений.  Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові 

КНТЕУ, в тому числі його структурних підрозділів.  
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Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ  

Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного 

торговельно-економічного університету. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. 

За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за 

всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є 

провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  

Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та 

торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх 

послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними 

документами освітньої галузі.  

З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система 

управління якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на 

Систему управління якістю відповідно ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT), який засвідчує високий рівень управління освітньою діяльністю та якість 

надання освітніх послуг .  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 

11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри: 

обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу 

факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту 

та адміністрування; економіки та міжнародних відносин; економічної 

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами;  туризму 

та готельно-ресторанної справи; фізичного  виховання та спорту. 
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Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми 

ступенями «молодший бакалавр» (за 4 спеціальностями), «бакалавр» (за 15 

спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 13 спеціальностями): 

фінанси, банківська справа та страхування; облік  та оподаткування; економіка; 

міжнародні економічні відносини; менеджмент; право; публічне управління та 

адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельно-

ресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна, 

вечірня, заочна. 

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ 

КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 86,72 %. Із загальної 

кількості викладачів - 27 докторів наук (17 професорів), 97 кандидатів наук (75 

доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено 15 

докторських та 36 кандидатських дисертації, видано 20 монографій та 129 

розділів монографій, в т.ч. 79 мовами Європейського Союзу, опубліковано 2273 

навчально-методичних розробок та 35 підручників, навчальних посібників. 

Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – 

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал, 

який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний 

фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і 

студентів. 

У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого 

розвитку, Центр моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного 

розвитку, Центр грантових проєктів, Центр розвитку кар’єри, який створено з 

метою налагодження плідної співпраці з роботодавцями, організації практичної 

підготовки та  сприяння студентам і випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.  

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові, 

середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову 

генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти 

ведення бізнесу.  
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Велика увага в інституті приділяється розвитку міжнародного 

співробітництва, налагодженню зв’язків із закладами вищої освіти Польщі, 

Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, Румунії, Литви, 

Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного 

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: 

Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення 

кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища 

школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук 

(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені 

Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму 

«Дімітра» (Греція)  та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина), 

КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс 

«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами 

«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін. 

Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті 

також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту, що 

навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»,  

«Харчові технології», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент 

організацій», «Міжнародна економіка» та інших проходять міжнародну 

виробничу практику в готельних комплексах, компаніях, наукових установах 

Словаччини, Болгарії, Туреччини, Німеччини, Італії. Практика за кордоном - це 

знайомство з культурою інших країн, безкоштовне проживання та харчування, 

отримання грошової винагороди, поглиблення професійних навиків, 

покращення рівня володіння іноземною мовою, безцінний досвід 

міжкультурного спілкування. 

У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців 

інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В 

інституті працюють 29 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно 
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проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня, 

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, 

семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства 

«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової та 

творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками 

численних конкурсів, олімпіад, де здобувають перемоги. 

У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських  

наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На 

сьогодні вийшло друком 128 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними 

науковими статтями здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» та  

збірників тез доповідей.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який 

був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності. 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні для 

підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку. 
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ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Наталія Богацька, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПIДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ 

РЕСУРСНИЙ ЧИННИК В СУЧАСНИХ УМОВАХ БІЗНЕСУ ………………… 

 

Віктор Гарбар, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ Р2Р–КРЕДИТУВАННЯ ЯК 

АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНИМ ФОРМАМ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ….. 

 

Людмила Давидюк, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ………… 

 

Оксана Кульганік, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТРЕНДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………. 

 

Лілія Мартинова, д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

В СИСТЕМІ ІСНУЮЧИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ….. 

 

Оксана Мельничук, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

КРЕДИТУВАННЯ …………………………………………………………………….. 

 

Олена Менчинська, канд. екон. наук, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЕМЕРДЖЕНТНІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19…………. 

 

Олександр Недбалюк, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ……………………………………………………. 

 

Лариса Осіпова, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ПОСЛАБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ 

ДЕРЖАВИ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

18 

 

 

 

24 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

74 



9 

Тетяна Павлюк, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ……………………… 

 

Світлана Супрун, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………... 

 

Валентина Хачатрян, д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Вікторія Стратійчук, доктор філософії з економіки, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ ЯК ІНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ… 

 

Ірина Юрчик, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ, ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

90 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

117 

 

 

СУЧАСНА ПАРАДИГМА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНО-

ВЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Олена Бабчинська, д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ……………………………………………………….. 

 

Вікторія Боковець, д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД 

ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19……………………………………. 

 

Людмила Бондарчук, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Лариса Сікорська, канд. пед. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ……………. 

 

Максим Горшков, старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІНСЬКІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………………………….. 

 

 

 

125 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

149 



10 

Галина Іванченко, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ І МІСЬКИЙ БРЕНДИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ………………………………………………… 

 

Едуард Ковтун, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА… 

 

Наталія Корж, д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТИПОЛОГІЇ ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ…………… 

 

Олександр Лозовський, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………….. 

 

Наталя Махначова, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ОДИН З 

ПРІОРИТЕТІВ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ…………. 

 

Ірина Ніколіна, канд. наук з держ. упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД………….. 

 

Ірина Семенюк, канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ «COMMUNITY POLICING»: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………. 

 

 

 

 

155 

 

 

 

163 

 

 

 

171 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

214 

 
 

  



11 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПIДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ 

РЕСУРСНИЙ ЧИННИК В СУЧАСНИХ УМОВАХ БІЗНЕСУ  

Статтю присвячено дослідженню сутності поняття 

конкурентоспроможність підприємства, визначено фактори, що сприяють та 

стримують її розвиток. Проаналізовано основні завдання та напрями 

підвищення конкурентоспроможності підприємств як основного ресурсного 

елемента в сучасних умовах господарювання. Визначено пропозиції щодо шляхів 

підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства. 

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; ресурс; чинники 

конкурентоспроможності; напрями підвищення конкурентоспроможності. 

Постановка проблеми. Сучасний стан ринку характеризується 

мінливістю зовнішнього середовища, зміною купівельного попиту, наявністю 

великої кількості підприємств різних форм власності, підвищенням 

невизначеності та ризику, тому щоб вижити, підприємствам необхідно 

відстежувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються в їх конкурентному 

середовищі. Конкурентоспроможність підприємства є одним iз важливих 

аспектів зовнішнього середовища, який характеризує можливість пiдприємства 

адаптуватися до умов ринку та посiсти провiдне мiсце i втримати його якомога 

довше. Створення міцних конкурентних позицій економіки України передбачає 

https://orcid.org/0000-0002-7546-7428
https://publons.com/researcher/2222987/nataliia-bogatska/
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підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Проблема управлiння 

та пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємства зумовлена наявнiстю 

залежності конкурентоспроможностi пiдприємства вiд умов зовнішнього 

середовища. 

Конкуренцiя на ринку стає все жорсткiша, йде суперництво мiж 

підприємствами за найвигiднiшi умови виробництва та реалiзацiї продукцiї, за 

одержання найвищого прибутку та iнших переваг, ця конкуренцiя здiйснюється 

рiзними методами та може виступати в рiзних формах. Тому питання вибору 

найбільш раціональних та ефективних шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства як основного ресурсу набувають 

особливого значення та потребують дослідження.  

Аналіз останніх дослуджень і публікацій. Дослідженням проблеми 

конкурентоспроможності підприємств займались такі зарубіжні та вітчизняні 

вчені, як: Абаєв К., Ансофф I., Балабанова I. В., Бокiй В. I., Воронкова А. Е., 

Градов А. П., Дикань В. Л., Должанський I. З., Жигулiн А. А., Загорна Т. О., 

Зубко Л. В., Казанцев С. Ю., Ковадло К. Л., Котлер Ф., Мазаракi А. А., Павлова 

В. А., Портер М., Смолiн I. В., Ушакова Н. М., Хамiнiч С. Ю., Хемел Г., 

Шишкова О. Є, Шубiн А. А та iншi. 

Мета статті. Метою даної статтi є визначення можливостей пiдвищення 

конкурентоспроможностi підприємства  як основного ресурсного чинника в 

сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність – складна 

категорія, яка відіграє важливу роль в управлінні соціально-економічними 

процесами. Конкурентоспроможнiсть пiдприємства – це концентрування 

проявлення переваг над конкурентами в економiчнiй, технологiчнiй, 

органiзацiйних сферах дiяльностi пiдприємств, яке можна визначити 

економiчними показниками (додатковий прибуток, ринкова частка, обсяг 

продажу) [1]. 

Як покупець, підприємство є учасником декількох ринків – інвестиційного, 

трудових і матеріальних ресурсів, інформаційного. Але основні його 
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конкурентні інтереси зосереджено на продукційно-виробничому ринку, а саме, 

на відповідному ринку готової продукції. Тут виявляється 

конкурентоспроможність підприємства як виробника, а конкуренція із 

суперниками має системний та тривалий характер. 

Конкурентоспроможнiсть виявляється лише в умовах конкуренцiї i через 

конкуренцiю. Проблема конкурентоспроможностi була предметом вивчення 

економiчної, соцiологiчної, юридичної наук, при цьому кожна з них 

обґрунтовувала свої цiлi, застосовувала специфiчнi методи дослiдження цього 

iнституту. Найчастiше поняття “конкурентоспроможнiсть” вживають тодi, коли 

споживач обирає той чи iнший товар або послугу фiрми, враховуючи їх якiснi 

показники. 

Основою розуміння сутності поняття конкурентоспроможності 

підприємства є дослідження М. Портера, який оприлюднив теорію 

конкурентної переваги, згідно з якою конкурентоспроможність підприємства 

може бути оцінена у межах груп підприємств, які належать до однієї галузі. 

Теоретичнi проблеми забезпечення конкурентоспроможностi завжди 

посiдали чiльне мiсце у системi наукових дослiджень практично усiх 

економiчних шкiл i течiй. Можна стверджувати, що стан сучасної економiчної 

науки в цiлому, актуальнiсть i невiдкладнiсть вирiшення поставлених проблем 

її подальшого розвитку, аналiз ситуацiї, що склалась на пiдприємствах, 

вказують на необхiднiсть забезпечення їх конкурентоспроможностi. У процесi 

зародження знаходяться проблеми конкурентоспроможностi, якi визначаються 

окремими течiями та напрямами, що розвиваються на власних методологiчних 

засадах або конкурують мiж собою [2]. 

Конкурентоспроможність підприємства — це його можливість 

запропонувати товар, що задовольняє вимогам покупців у потрібній ринку 

кількості.  

Проблема пiдвищення конкурентоспроможностi вiд окремого виду 

продукцiї, бiзнес-процесу до пiдприємства в цiлому залежить вiд вирiшення 

проблеми використання наявних резервiв. Управлiння 
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конкурентоспроможнiстю вiтчизняних пiдприємств повинно базуватися на 

системному пiдходi до цiлеспрямованого пошуку всiх резервiв, їх аналiзу та 

можливостi використання для розвитку. 

Склад резервiв може змiнюватися: iнновацiї, пов’язанi з виробництвом 

продукцiї, органiзацiєю та управлiнням пiдприємством обумовлюють 

виникнення нових видiв резервiв. Жодне з пiдприємств не може досягти 

переваги над конкурентами у всiх сферах дiяльностi, але воно спроможне 

використати свої можливостi на досягнення конкурентних переваг в 

довгостроковiй перспективi. Наявнiсть невикористаних можливостей виникає 

внаслiдок появи нових можливостей виробництва та змiн ринкової ситуацiї у 

зв’язку з безперервним науково-технiчним прогресом, що безпосередньо 

впливає на зростаючi вимоги до квалiфiкацiї кадрiв i освоєння нової технiки та 

технологiй. 

Резерви конкурентоспроможностi як невикористанi можливостi пов’язанi, 

з одного боку, з особливостями використання окремих елементiв внутрiшнього 

потенцiалу пiдприємства, а з iншого, з використанням факторiв зовнiшнього 

ринкового середовища. Останнi включають резерви використання правил i 

норм, що встановлюються державою i резерви самих ринкових механiзмiв [3]. 

Ефективне функцiонування ресурсного потенціалу пiдприємства полягає у 

всебiчному використаннi резервiв його конкурентоспроможностi. Одним з 

таких напрямiв є реалiзацiя органiзацiйно-економiчних резервiв, зокрема 

вдосконалення органiзацiї виробництва, органiзацiйної структури та системи 

управлiння на пiдприємствах, що не потребує значних капiтальних витрат. Це 

вимагає систематичного та найбiльш повного їх виявлення у процесi аудиту 

всiєї дiяльностi пiдприємства, необхiдностi визначити величину цих резервiв. 

Тобто, такий аналiз дозволить пiдприємству розробити стратегiю та тактику 

дiяльностi з пiдвищення конкурентоспроможностi. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх 

сторін життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно 

перебуває у центрі уваги державних діячів та ділових кіл. Загострення 
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конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на ринку змушує країни 

постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, 

удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів [4]. 

Крім того, слід зазначити, що для організації ефективного управління 

конкурентоспроможністю продукції підприємства необхідний дієвий 

інструмент її оцінювання. При цьому варто враховувати, що через відмінні 

риси продукції різних галузей і специфіку попиту на неї не варто намагатися 

використовувати однакові методи для аналізу конкурентоспроможності.  

Оцінка конкурентоспроможності підприємства – це визначення її рівня, що 

дає певну відносну характеристику здатності підприємства конкурувати на 

певному ринку. Отже, конкурентоспроможність підприємства виступає 

агрегованим показником його конкурентних можливостей та здатності 

оперативно реагувати та пристосовуватися до чинників мінливого зовнішнього 

середовища [2]. 

Здійснюючи оцінку конкурентоспроможності підприємства слід розуміти, 

що це лише є визначення його поточного стану, але в сучасних ринкових 

умовах конкурентоспроможність повинна по можливості надавати прогноз на 

перспективу для отримання кращих результатів або уникнення втрат. Для 

оцінки конкурентоспроможності підприємств найбільш ефективним буде 

одночасне застосування різних методик, результати яких доповнюють одна 

одну та дозволяють отримати найбільш повне уявлення про її рівень. 

З метою цiлеспрямованого використання резервiв для пiдвищення 

конкурентоспроможностi пропонується їх подiлити на двi групи: резерви, 

пов’язанi iз зовнiшнiми факторами конкурентоспроможностi та резерви, 

пов’язанi з невикористанням потенцiалу пiдприємства. На сьогодні можливостi 

пiдвищення конкурентоспроможностi, закладенi в зовнiшнiх i внутрiшнiх 

чинниках функцiонування пiдприємств, реалiзуються неоднаково i не повнiстю. 

Резерви, як невикористанi можливостi пiдвищення конкурентоспроможностi 

пiдприємства, виникають тому, що завжди є розрив у часi мiж виникненням 

конкретних науково-технiчних досягнень та їх використанням у виробничiй 

практицi [5]. 
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Проблеми пошуку i реалiзацiї резервiв з’являються перед кожним 

пiдприємством не тiльки в кризовi перiоди, а й при роботi в стабiльному 

економiчному середовищi. В умовах сучасної економiчної кризи виживання 

пiдприємств залежить багато в чому вiд використання внутрiшнiх виробничих 

резервiв розвитку. На пiдприємствах повиннi запрацювати механiзми 

скорочення витрат, використання прихованих ресурсiв, ефективного 

застосування знань навченого персоналу, посилення активностi вищого 

менеджменту. Комплексний пiдхiд до реалiзацiї внутрiшнiх резервiв 

пiдприємства забезпечується в процесi модернiзацiї виробничих систем, що дає 

можливiсть пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств шляхом 

пiдвищення продуктивностi працi та якостi продукцiї без залучення 

масштабних iнвестицiйних ресурсiв [6]. 

Отже, основними напрямами пошуку резервiв пiдвищення ефективностi 

дiяльностi пiдприємства є: ресурсний; органiзацiйний; технологiчний. 

Будь-яке сучасне підприємство при виході на ринок намагається зайняти 

найкращі позиції та досягти переваги над своїми конкурентами. Це можливо у 

випадку дотримання наступних принципів:  

– конкурентоспроможність підприємства формується на основі 

впровадження нововведень, поліпшень та змін;  

– конкурентоспроможність підприємства має постійно підтримуватися 

безперервним удосконаленням;  

– конкурентоспроможність підприємства забезпечується різними 

методологічними підходами і характеризується різноманітними способами 

досягнення;  

– конкурентоспроможність підприємства забезпечується завдяки наявності 

конкурентних переваг, які формують конкурентоспроможність продукції;  

– дослідження конкурентоспроможності підприємства передбачає 

ретельний розгляд усіх складових елементів, факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовищ діяльності підприємства;  

– конкурентна перевага, що забезпечує конкурентоспроможність 
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підприємства, може формуватися в різних підрозділах діяльності підприємства 

– менеджменті, логістиці, фінансах, маркетингу і реалізуватися за допомогою 

різноманітних методичних підходів [7, С. 31–32].  

Для підтримки національних підприємств урядом України було прийнято 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Вона містить основні положення 

щодо забезпечення управління та підвищення конкурентоспроможності, 

визначає мету, вектори руху, першочергові пріоритети та індикатори належних 

соціально-економічних умов становлення та розвитку України [8].  

Саме тому, підприємства постійно мають шукати можливість захоплення 

нового сегменту ринку, що врешті-решт призведе до потреби виходу на 

світовий ринок. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства як елемента ресурсного 

потенціалу вимагає врахування впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, 

а також безпосередньо пов’язано з конкурентоспроможністю продукції та 

рівнем конкурентних переваг. Сучасному підприємству необхідно бути готовим 

до різних ситуацій на ринку. Управління конкурентоспроможністю допоможе 

підприємству постійно вдосконалюватися та керувати всіма процесами, які 

забезпечуватимуть його конкурентними перевагами. Отже, основними 

завданнями у сферi пiдвищення конкурентоспроможностi можна визначити 

такi: забезпечення платоспроможного попиту населення; державна пiдтримка 

новостворених пiдприємств: сворення служб iнформацiї про новiтнi технологiї, 

змiни у законодавствi, перспективнi ринки збуту; удосконалення законодавства 

в галузi пiдприємницької дiяльностi, розроблення антимонопольного 

законодавства; фiнансове стимулювання iнновацiйної дiяльностi пiдприємств 

щодо створення нових товарiв i послуг. 
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Постановка проблеми. Наразі в Україні в якості альтернативи 

традиційним формам мікрокредитування почало розвиватися P2P–

кредитування. Його динамічний розвиток зумовлений швидкістю доступу до 

фінансових ресурсів з будь-якої точки, а також низкою переваг порівняно з 

традиційним банківським кредитуванням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що Р2Р–

кредитування є відносно новим явищем йому приділяється багато уваги у 

працях таких науковців, як О. Кощеєв [4], О. Парандій [1], Ю. Петрушенко [2], 

Ю. Стрільчук [3], М. Тарасюк [4] та ін. Віддаючи належне напрацюванням 

вчених, залишається недостатньо розкритою та обґрунтованою низка наукових і 

практичних проблем щодо визначення особливостей Р2Р–кредитування як 

альтернативи традиційним банківським послугам. 

Мета статті. Метою статті є теоретичне узагальнення підходів до 

визначення сутності Р2Р–кредитування як інноваційної фінансової послуги, 

визначення особливостей його розвитку в Україні, а також визначення 

можливостей банку на ринку Р2Р–кредитування. 

Виклад основного матеріалу. P2P (peer-to-peer) кредитування є відносно 

новим видом діяльності, розвиток якого став можливим завдяки інформаційним 

технологіям. Кредитор та позичальник знаходять один одного на спеціальних 

інтернет-платформах без участі банку. 

Перша цифрова платформа P2P–кредитування Prosper була створена в 2005 

році в США. Пізніше почали з’являтись аналогічні онлайн сервіси в інших 

країнах. Перші сайти мали багато недоліків, були занадто ризиковими для 

інвесторів, відрізнялись значним процентом дефолтів. Наразі механізми відбору 

клієнтів постійно вдосконалюються. Створюються додаткові фонди 

гарантування, відбувається страхування інвестицій. Інвестори отримують 

більше інформації про претендентів, ніж це було раніше. 
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P2P–кредит – рівноправна позика без застави від приватних інвесторів, які 

позичають власні кошти підприємцям чи іншим людям без участі банку. Кредит 

P2P буквально означає кредит від персони до персони, з англійського «Peer–to 

Peer» або «person to person». Відсотки за кредитами нижчі, ніж за 

короткострокову позику від мікрофінансових компаній, а ймовірність отримати 

фінансування вища. 

На відміну від банків Р2Р–платформа виступає лише організатором 

процесу кредитування, а не його безпосереднім учасником. Вона зводить 

кредиторів та позичальників, здійснює оцінку ризиків за позиками, може 

пропонувати маркетплейс для наданих позик. Проте при цьому позики 

надаються децентралізовано одними учасниками платформи іншим [1, с. 86]. 

На відміну від банку, онлайн–сервіс не акумулює кошти інвесторів на 

депозитах, а лише збирає заявки на кредит. Інвестори отримують доступ до цих 

заявок і обирають, яку з них профінансувати. 

Платформа P2P перевіряє кредитну історія кожного претендента на кредит, 

і оцінює ризики дефолту. В залежності від отриманих даних кожній заявці 

присвоюється рейтинг, від якого також залежить процентна ставка і дохідність 

для інвестора.  

Інвестори перераховують кошти з картки на свій електронний гаманець, 

який вони отримують після реєстрації на платформі. На цей же гаманець 

надходять платежі за кредитами, в які вони інвестували. Грошові перекази між 

карткою і електронним гаманцем проходять з комісією платіжної системи.. 

Щоб інвестувати власні кошти в кредити для фізичних осіб, потрібно 

обрати платформу P2P і пройти реєстрацію з паспортом та податковим кодом. 

Після реєстрації інвестори отримують доступ до списку заявок на кредити. 

Щоб почати інвестувати, потрібно здійснити наступні кроки: 

– порівняти умови і обрати платформу P2P; 

– пройти процедуру реєстрації на сайті обраної платформи; 

– переглянути заявки на кредити і обрати, яку з них ви хотіли б 

проінвестувати; 
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– прочитати і підписати угоду з компанією-посередником; 

– переказати гроші зі своєї картки на електронний гаманець, або на 

рахунок компанії посередника. 

Заявки мають різний рівень ризику, який їй присвоює платформа після 

перевірки кредитної історії. Інвестори оцінюють ризики і самостійно 

приймають рішення, яку заявку і на яку суму профінансувати.  

Інвестор може профінансувати заявку повністю, або внести тільки частину 

коштів, і почекати, поки приєднаються інші інвестори і зберуть необхідну суму.  

Для збору коштів виділяється термін до 7 днів. Коли кошти зібрані – 

позичальник теж підписує договір з компанією-посередником і отримує кошти 

на свою картку. 

Якщо заявка не збере необхідну суму, або позичальник не оформить кредит 

– кошти повернуться у електронний гаманець інвестора.  

Платформа P2P не знімає комісію з інвесторів, тому для них послуги 

безкоштовні, але за грошові перекази може зніматись комісія 1%–1,5%. 

Компанія-посередник може виступати податковим агентом – перераховувати 

державі податок 18% з інвестиційного прибутку кожного інвестора.  

Кошти, які інвестори вкладають у позики, не вважаються депозитами, 

компанія не сплачує страхові внески у ФГВФО, тому на них не поширюється 

гарантія повернення. 

Кожний інвестор може профінансувати не одну, а декілька заявок. Таким 

чином ризик диверсифікується (рівномірно розподіляється). Інвестор ризикує 

втратити лише частину грошей у випадку дефолту одного позичальника. 

Плюси P2P–кредитування: 

– короткий шлях грошей від інвестора до позичальника; 

– зменшення витрат на організацію кредитування завдяки автоматизації 

більшості операцій; 

– практична відсутність відмов; 

– принцип самообслуговування, простота та мінімум документів; 

– нижчі середні ставки за кредитами, ніж за онлайн мікрокредитами; 
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– закритість для перегляду персональних даних клієнтів (їх безпечне 

зберігання гарантують надійні носії й системи захисту інформації). 

Мінуси P2P–кредитування: 

– ризиковість (позика нічим не забезпечена, видається без застави цінного 

майна чи поручительства); 

– рішення про фінансування кожний інвестор приймає самостійно, 

зважуючи можливість отримати прибуток та ризик втратити гроші. 

Онлайн-платформа P2P не гарантує, що позичальник поверне гроші. Ніякі 

державні гарантії повернення вкладених грошей для інвесторів не діють. Навіть 

надійні клієнти з високим рейтингом, які погасили вже десятки кредитів та 

мають хорошу кредитну історію, в будь-який момент можуть збанкрутіти. 

Характерні особливості P2P–інвестицій на українському ринку: 

– дохідність інвестицій в P2P–кредити теоретично може бути в кілька разів 

вищою, ніж при розміщенні депозиту в банку. Але фактично в Україні 

отримати прибуток вдається далеко не всім;  

– ризики неплатежів надто високі, а інструменти повернення вкладених 

коштів для інвесторів недоступні, або надто слабкі; 

– поріг входу для інвесторів низький, почати інвестувати можна з суми 500 

грн.; 

– до послуг сервісу відноситься автоматична перевірка документів та 

кредитної історії з відсіюванням недобросовісних клієнтів ще на етапі 

реєстрації; 

– інвестору доступна обмежена інформація про клієнта: його кредитний 

рейтинг, вік, місце проживання, соціальний статус, щомісячний дохід та рівень 

заборгованості; 

– у випадку дефолту позичальника (згідно з договором) компанія, якій 

належить платформа P2P, веде роботу з боржниками або передає їх 

колекторським конторам. 

Щоб інвестувати в P2P–кредитування, для початку потрібно оформити 

платіжну картку одного з українських банків (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Переваги платіжних карток 

Назва банку Переваги картки 

Monobank Найзручніший мобільний банкінг 

ПриватБанк Найбільший перелік послуг 

Ідея Банк  Найбільший кеш-бек на картку 

А-Банк Кеш-бек і відсотки на залишок 
 

В Україні фінансовий сервіс P2P вперше намагався запустити ПриватБанк, 

але він не мав успіху, тому що був пов’язаний з банком. Першим реальним 

сервісом P2P–кредитування в Україні став FinHab, але на даний час він не 

приймає кошти від інвесторів, а працює, як класична мікрофінансова компанія. 

За кордоном ринок P2P–кредитування зростає щороку майже на 30%. 

Європейські платформи P2P гарантують повернення коштів інвесторам завдяки 

зворотному викупу прострочених кредитів. Українські сервіси P2P не дають 

жодних гарантій. 

В Україні на даний час відомі тільки дві платформи P2P: Simple invest і 

P2PFinance (ТОВ «ВОРЛД КОНСАЛТИНГ»).  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Р2Р–кредитування є 

однією з найбільших сфер, які почали швидко розвиватися в результаті 

використання інформаційних технологій на фінансовому ринку. Р2Р–

кредитування поширене в основному у вигляді споживчого кредитування, при 

якому фізичні особи отримують позику, як правило, на задоволення своїх 

споживчих цілей безпосередньо від інших фізичних осіб, а також інституційних 

інвесторів (позикодавців) без участі традиційного фінансового посередника 

(банку, кредитної спілки тощо). Реалізація даного механізму суттєво 

спрощується при використанні онлайн–платформ, через які забезпечується не 

лише «зустріч» позичальника і кредитора, але й проводиться скоринг 

позичальника на основі інструментів перевірки кредитоспроможності даної 

платформи, надаються послуги з проведення розрахунків, збору простроченої 

заборгованості. Внаслідок доступності, швидкості та дешевизни отримання 

Р2Р–кредитування стало цікавим для малих і середніх підприємств, які 

внаслідок відсутності кредитної історії або низьких кредитних рейтингів не 

можуть отримати необхідний обсяг позикових ресурсів по доступній 

процентній ставці через традиційні канали. 
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Для ефективного та безпечного функціонування і розвитку Р2Р–

кредитування необхідно дотримання грамотного і системного підходу з боку 

держави щодо правового регулювання даної сфери; підвищення рівня 

фінансової грамотності населення, що базується на простоті і доступності 

подання інформації; формування компетентного кадрового потенціалу у сфері 

Р2Р–кредитування. 
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Постановка проблеми. За даними Міжнародної організації праці (МОП), 

в світі налічується близько 164 млн трудових мігрантів. Це свідчить, що 

основним мотивом міграційного руху є пошук роботи. Приблизно 3/4 всіх 

потоків трудових мігрантів припадає на країни з високим рівнем доходу, де 

кожний шостий працівник є іммігрантом. І навпаки, найвищий рівень еміграції 

- з тих районів, які мають високий рівень бідності і практично відсутність 

соціального захисту. Поширення коронавірусу призвело до швидкого закриття 

національних кордонів, а переважна більшість трудових мігрантів опинилися 

без доходів і в скрутному становищі, що спонукало МОП назвати ситуацію 

«кризою всередині кризи». 

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на трудових мігрантів 

незалежно від статусу виконуваної роботи і кваліфікації. У той час як 

працівники секторів готельно-ресторанного бізнесу і роздрібної торгівлі 

втратили роботу, зайняті в охороні здоров'я і сільському господарстві, навпаки, 

виявилися затребувані і піддалися загрозі зараження. Таким чином, пандемія 

різко загострила масштаби, ступінь ризику і невизначеність, які притаманні 

трудовим мігрантам, що призвело до ще більшої їх уразливості. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження впливу пандемії на 

міжнародну трудову міграцію зайняли в останній рік важливе місце на 

сторінках зарубіжних та вітчизняних наукових і ділових видань.  Даній 

тематиці присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 

таких, як: Лібанова Е. М., Позняк O. В., Банчук-Петросова О. В., Шайда С. Р., 

Малиновська О., Прибиткова І., Романюк М. та інші. 

Метою статті є оцінка рівнів масштабу зовнішньої трудової міграції 

українців та її економічний та соціальний наслідки для країни, з’ясувати 

особливості міжнародної трудової міграції в умовах COVID-19 та визначити 

вірогідні перспективи трансформації міграційних тенденцій.  

Виклад основного матеріалу. Пандемія COVID-19 внесла суттєві 

корективи у тенденції трудової міграції. Введення карантину спричинило не 

тільки різке обмеження мобільності населення, а й призупинення або 
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скорочення діяльності багатьма підприємствами і навіть цілими секторами 

економіки, де працювали мігранти з України. Загалом трудові мігранти, 

включно із українськими, є однією із тих груп, які під час стрімкого поширення 

COVID-19 найбільше постраждали через втрату роботи, заробітків, 

неможливість отримання належного соціального захисту у країнах перебування 

3, с. 26.  

 
 

Рисунок 1 - Кількість міжнародних трудових мігрантів 2019-2021 рр.  7 

За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 році налічувалося 3,2 

млн трудових мігрантів. В окремі періоди, під час сезонних робіт, було 7-9 млн 

мігрантів. 

Водночас на постійне проживання за кордон у 2019 році виїхали 11 тис. 

311 осіб, а повернулися – 1 тис. 996 7. У 2020 році, за даними голови 

Національного банку України, було близько 3 млн трудових мігрантів 5. 

Протягом року в країну повернулися близько 500 тисяч осіб, але переважно 

через пандемію коронавірусу. Довгострокові мігранти, чимало з яких мають 

дозвіл на постійне проживання, а іноді й громадянство країн-реципієнтів, 

переважно залишились за кордоном. Однак масштаби повернення мігрантів не 

мали ознак масової евакуації. У 2021 році, за даними Інституту демографії та 

соціальних досліджень, кількість трудових мігрантів становить 2,5-3 млн 7.  

За результатами дослідження, проведеного в Польщі, після введення 

карантину у цій країні майже третина українських мігрантів повністю або 

частково втратили роботу і, відповідно, заробітки, у багатьох закінчувався 

термін перебування 6. Однак це стосується не всіх категорій мігрантів. 
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Робітники-мігранти сильно представлені у критичних заняттях на передовій 

війни проти цієї пандемії, таких як охорона здоров’я (медики та медсестри), 

сезонні працівники сільського господарства, доглядачі та прибиральники. Так, 

більшість країн доклали зусиль для утримання на своїй території медиків 

(різного рівня кваліфікації), домашніх працівників та різного роду 

обслуговуючого персоналу. Зокрема, Велика Британія продовжила візи близько 

2800 медичним працівникам-мігрантам, до яких належать лікарі, медсестри та 

фельдшери. Зміни стосуються також членів їхніх сімей. 

Зацікавленість у відновленні прибуття трудових мігрантів на сезонні 

роботи у свої країни висловлювали уряди Австрії, Бельгії, Великої Британії, 

Данії, Ізраїлю, Німеччини, Норвегії, Чехії, Фінляндії тощо. 

Для прикладу, цього року складно почати без трудових мігрантів сезонні 

роботи в Польщі. Окрім того, дефіцит робочої сили відчувають будівельна, 

меблева, метало- та деревообробна галузі тощо. Ураховуючи об’єктивну 

потребу в працівниках, цілком логічно, що багато країн призначення 

запровадили різноманітні заходи, спрямовані на захист мігрантів та надання їм 

допомоги. Передусім йдеться про врегулювання правового становища 

іноземців, які внаслідок карантину не могли ні повернутися додому, ні 

врегулювати свій статус у іншій державі.  

Варто зазначити, що уряд України очікував масового повернення 

працівників на батьківщину, тому анонсував створення робочих місць з 

мінімальною заробітною платою в дорожньому будівництві. Однак такі робочі 

місця не були привабливими. Як наслідок, масштаби повернення українців з-за 

кордону виявилися не такими катастрофічними, як очікувалося. За даними 

Держприкордонслужби України, упродовж березня-травня позитивне сальдо 

в’їзду громадян України склало 429 тис. осіб (для порівняння: у грудні 2019 р. 

позитивне сальдо склало 400 тис. осіб й було повністю компенсоване виїздом у 

наступні два місяці). 
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Оскільки для економік країн, що розвиваються, кошти, які трудові 

мігранти переказують на батьківщину, становлять важливе джерелом доходу, 

то внаслідок скорочення закордонних заробітків існує серйозна загроза 

посилення економічної нестабільності та соціальної напруги в цих країнах. 

Очевидно, що трансформація ринку праці, перехід на дистанційний формат 

роботи, згортання діяльності підприємств стали складним випробуванням для 

мільйонів мігрантів, які в першу чергу потрапляють під загрозу звільнення 

через карантинні заходи. Для України грошові перекази трудових мігрантів 

також є важливою статтею надходження валюти. Тому вимушене повернення 

трудових мігрантів додому, неможливість виїзду на сезонні роботи за кордон, 

втрата закордонних заробітків можуть завдати удару добробуту багатьох 

українських родин, посилити проблему нестачі робочих місць, призвести до 

зростання безробіття 7. 

Розглянемо як ситуація з поверненням трудових мігрантів вплинула на 

економіку країни. Проаналізуємо динаміку приватних грошових переказів з-за 

кордону у 2019-2020 рр. 

 
 

Рисунок 2 - Приватні грошові перекази з-за кордону 2019-2020 рр. 

Складено на основі 2 

Сума надходжень приватних переказів з-за кордону у 2019 році становила 

3014 млн дол., у 2020 році вона зросла на 432 млн дол. і становила 3446. Можна 

припустити, що це спричинено вимушеним поверненням заробітчан на 

батьківщину, а отже акумуляцією всіх заощаджень. 
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Від тих, що працюють за кордоном більше 1 р. 
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Зазнав змін ринок робочої сили у зв’язку з поверненням трудових 

мігрантів 

 
 

Рисунок 3- Рівень безробіття у 2019-2020 рр. серед населення віком              

15-70 років, % 

Складено на основі 5 

На початок 2021 р. 485,3 тис. українців мають статус безробітного, що на 

33% більше, ніж в 2020 р. За даними Державної служби зайнятості 420,7 тис. 

українців отримували допомогу з безробіття, що на 136,7% більше, ніж 

попередній рік. Нині в базі даних Державної служби зайнятості налічується                  

44 тис. вакансій - на 20,5% менше, ніж на цю ж дату 2020 року 4. Як бачимо 

рівень безробіття суттєво зріс у 2020 році порівняно з 2019. Серед причин: 

складна економічна ситуація, вимушене призупинення діяльності приватними 

підприємствами, скорочення доходів бізнесу, повернення частини трудових 

мігрантів в Україну.  

Варто зазначити, що тоді як державою було проведено ряд заходів, щодо 

покращення фінансового стану населення та зменшення вимушених скорочень 

штатних працівників підприємствами. Починаючи з квітня 2020 року діяла 

програма надання допомоги по частковому безробіттю для суб’єктів малого або 

середнього бізнесу, які є застрахованими особами. Але ці заходи стосувалися 

населення, що працювали у середині країни, у той час та частина трудових 

мігрантів, що змушена була повернутися під час пандемії на батьківщину 

залишилася без підтримки держави. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Наразі більшість 

мігрантів перебуває у стані невизначеності. З одного боку, вони тимчасово 

відрізані від закордонних заробітків, з іншого, навіть в умовах неможливості 
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здійснення міграції їх не цікавлять вакансії, котрі пропонуються на ринку праці 

України. Виходячи з вище наведеного дослідження можна зробити висновок, 

що скоріше за все у найближчому майбутньому обсяги еміграції 

зберігатимуться на існуючому рівні, а у випадку продовження спаду в 

економіці, чисельність еміграційних потоків з України збільшуватиметься.  

Забезпечення певного рівня матеріального добробуту, запобігання 

зубожінню населення в умовах глибокої соціальної кризи і, таким чином, 

зниження соціального напруження в суспільстві є найважливішими наслідками 

міжнародної міграції. З іншого боку, Україна втрачає трудові ресурси та 

зіштовхується з низкою соціальних проблем, які пов'язані з вихованням і 

навчанням дітей трудових мігрантів, що залишаються без належного нагляду 

дорослих. Уже давно назріла потреба розробки та впровадження програм 

циркулярної міграції сумісно з урядами країн призначення наших мігрантів. 

Це вигідно обом сторонам, тому Україна має реальні можливості 

домовитись про залучення країн ЄС до фінансування таких програм. У цьому 

контексті новітні патерни міграції сезонних працівників з України на основі 

міжурядових домовленостей, безумовно, є позитивним явищем. Украй 

важливим напрямом дій є запровадження програм, спрямованих на легальне 

працевлаштування за кордоном: це сприятиме захисту прав наших 

співвітчизників за кордоном і швидшому досягненню поставлених мігрантами 

цілей, пов’язаних передусім із накопиченням активів. У рамках легалізації 

необхідно також активізувати переговорний процес щодо укладення угод про 

пенсійне забезпечення з країнами, де працюють українські мігранти, 

здійснювати контроль за реалізацією чинних угод. 
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підприємством зовнішніх інвесторів, з метою фінансування власних проєктів, 

необхідно проводити комплекс заходів для підвищення інвестиційної 

привабливості організації. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, капітальні інвестиції, 

інтегральний показник, ефективність, харчова промисловість. 

Постановка проблеми. Дієвим інструментом інтенсивного та 

інноваційного розвитку, структурної перебудови економіки для досягнення 

стійкого зростання є інвестиції. Проте важливим є не лише залучення 

фінансових ресурсів для того, щоб інвестовані кошти давали результат для 

економічного зростання, а й направити їх туди, де вони дадуть найбільшу 

віддачу, тобто оцінити інвестиційну привабливість підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

процесів інвестування, проблем залучення капіталу, процесів прийняття 

інвесторами рішень про вкладення коштів присвячені роботи таких вітчизняних 

та відомих зарубіжних вчених-економістів, як А. Гончарук, А. Яцик, Г. 

Кошельок , Л. Семенчук.,С. Мороз, О. Шаманська, Ф. Бергер, Ю. Брігхем, JI. 

Гитман, Б. Грем, Дж. Кейнс, Д. Ліндсей, К. Макконел,  М. Скотт та інші вчені.  

Мета статті. Полягає в дослідженні оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства в міжнародному бізнесі в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Найважливішою складовою управління 

економікою підприємства є управління інвестиціями, об'єктом якого є 

інвестиційна діяльність підприємства. Інвестиційна привабливість компанії 

являє собою певну сукупність характеристик його виробничої, фінансової та 

управлінської діяльності, а також особливостей його інвестиційного клімату, 

оцінка якого визначає доцільність і необхідність інвестування. 

Оцінку інвестиційної привабливості зазвичай проводять великі статистичні 

агентства, найбільш відомими з яких є «Moody's Investors Service», «Standard & 

Poor's», «Fitch Publishing Company», «Duff & Phelps», «Value Line Investment 

Survey». Вони оцінюють інвестиційну привабливість країни за різними групами 

показників, які майже не пов’язані між собою. Також оцінка інвестиційної 

привабливості країни проводиться за допомогою сукупної оцінки інвестиційної 
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привабливості галузей національної економіки, а саме прибутковість галузі, 

перспективність розвитку галузі та інвестиційні ризики [4]. 

Харчова промисловість України уже багато років являє собою одну із 

стратегічно важливих галузей національної економіки. Важливість галузі в 

економіці країни зумовлена її питомою вагою в загальних обсягах виробництва 

та забезпеченні, у визначених межах, національної безпеки держави. Харчова 

промисловість завжди вважалася для України пріоритетною і стратегічно 

важливою галуззю, яка здатна забезпечити не тільки потреби внутрішнього 

ринку, а й важливе місце держави в когорті світових країн - лідерів з 

виробництва продуктів харчування. Доступність харчових продуктів, їх якість і 

екологічність впливають на рівень продовольчої безпеки держави, виступають 

індикаторами її соціальної стабільності. Харчова промисловість є основною 

переробної ланкою агропромислового комплексу [3]. 

Підприємства харчової промисловості залишаються одними з 

найпривабливіших для інвестування. Одна з причин – висока вірогідність 

отримання стабільних прибутків за рахунок того, що попит на продукцію 

підприємств харчової промисловості здебільшого низькоеластичний 

(нееластичний) і тому навіть за умов цінових коливань інвестор може 

розраховувати на стабільний попит [1]. Окрім цього, це – сприятливі 

економіко-географічні, кліматичні умови ведення бізнесу, а також глибокі 

історичні традиції роботи даної галузі. Проаналізуємо капітальні інвестиції в 

харчову промисловість України (табл. 1). 

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції України за період 2018-2020 рр., млн. 

грн. 

Галузь 

Рік 
Темп росту Темп приросту 

2018  2019  2020 2019 р.  

до 

2018 р. 

2020 р. 

до 

2019 р. 

2019 р. 

до  

2018 р. 

2020 р. 

до 

2019 р. 

Промисловість 179718,3 231849,5 153321 129,0 66,1 29,0 -33,9 

Харчова промисловість 23088,9 31802,2 20532,5 137,7 64,6 37,7 -35,4 

Частка капітальних 

інвестицій від загального 

обсягу вкладень у 

промисловість, % 

12,8 13,7 13,4 106,8 97,6 6,8 -2,4 
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Так, у 2020 р. капітальні інвестиції у харчову промисловість значно 

знизились, що було спричинено пандемією. Нестабільні ринкові умови 

спричинили певний негативний вплив на низку ланцюгів постачання в сфері 

експорту. Харчова промисловість України включає в себе більше 40 різних 

галузей і виробництв виробляють продукти харчування: молочну, м'ясну, 

масло-жирову, борошно-круп'яні, цукрову, спиртову, пивоварну, 

хлібопекарську, кондитерську, рибну, крохмало-мелассного, лікеро горілчаних, 

макаронну, виноробу, консервну, соляну, овочеву тощо. 

Переробкою та консервуванням овочів та фруктів займаються країни 

південної та центральної Європи: Італія, Болгарія, Угорщина. Лідерами серед 

підприємств плодоовочевої галузі є група компаній «Верес» (ТМ «Верес», 

«Шість соток», «Грибочки з бочки») та ЗАТ «Чумак» (ТМ «Чумак», «Дарина»). 

Україна є важливим торговельним партнером і одним з найбільших 

експортерів аграрної та харчової продукції на світові ринки. Українське 

продовольство користується попитом на кращих ринках ЄС, які висувають 

високі вимоги до якості продуктів. У 2020 р. Україна поставила в ЄС аграрної 

та харчової продукції на суму 5,8 млрд. дол. США або 28,9% від загального 

експорту такої продукції [4]. Топ-5 країн, до яких найбільше експортовано 

продукції АПК за у 2020 р. зображено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Топ-5 країн - імпортерів продукції АПК у 2020 р. 

Країни ЄС –5,8 
млрд. дол

Туреччина –
902,9 млн. дол

Єгипет – 1,3 
млрд. дол

Індія – 1,3 
млрд. дол

Китай – 3,1 
млрд дол.
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Крім того, в 2019 р. прибуток харчової промисловості в Україні перевищив 

середньорічний показник галузі у 12 разів в порівнянні із попередніми 8 

роками. За підрахунками Офісу Національної інвестиційної ради, капітальні 

вкладення в індустрію збільшилися втричі, а чистий прибуток виріс майже у 46 

разів. За даними Держстату у 2020 р. український експорт продукції АПК та 

харчової промисловості склав 20 млрд. дол. США, що на 0,3 % або на 62,3 млн. 

дол. США менше в порівнянні з 2019 р. При цьому позитивним моментом є 

тенденція до уповільнення темпів зниження експорту. 

На разі ринок харчової промисловості важко назвати стійким. Пандемія, 

що охопила світ набирала швидких обертів, що в наслідку відобразилось на 

експортній та імпортній діяльності підприємств України. Попит на продукцію 

скорочуватиметься, оскільки обмеження на подорожі по всьому світу та 

обмеження, пов’язані із карантином, в найбільших країнах-торгових партнерах 

України впливають на споживання та витрати. 

В контексті отримання точних результатів оцінки інвестиційної 

привабливості проаналізуємо діяльність сучасного харчового підприємства, яке 

оснащене високопродуктивними лініями по виробництву фруктових, овочевих, 

м’ясних та м’ясо-рослинних консервів, соків-концентратів ПрАТ «Могилів-

Подільський консервний завод». Здійснимо оцінку інвестиційної привабливості 

за інтегральним методом. Показники, що входять у склад семіфакторної моделі 

для визначення інтегрального показника досить різносторонні, які 

характеризують як ступінь використання активів підприємства, так і ступінь 

фінансової стійкості, а проведення комплексної оцінки, дасть змогу 

потенційному інвестору порівняти підприємство із іншими в Україні. 

Розрахунок оцінки інвестиційної привабливості ПрАТ «Могилів-Подільський 

консервний  завод»  за  допомогою  інтегрального показника обґрунтовано в 

табл. 2. 
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Таблиця 2 – Розрахунок інвестиційної привабливості ПрАТ «Могилів-

Подільський консервний завод» за семіфакторним методом у 2018-2020 рр. 

Значення 2017 2018 2019 2020 

a (ПР/В) 0,125 0,157 0,132 0,155 

b (В/ОА) 1,06 1,10 1,15 1,13 

c (ОА/КЗ) 1,08 1,22 1,21 1,02 

d (КЗ/ДЗ) 3,74 2,64 3,56 4,20 

k (ДЗ/КрЗ) 5,10 6,63 5,54 5,75 

l (КрЗ/ПК) 0,05 0,06 0,05 0,04 

m (ПК/А) 0,86 0,99 1,06 1,31 

RSA 0,117 0,219 0,192 0,226 

Зміна рентабельності чистих активів в змінній базі - 0,102 -0,027 0,034 
 

Доцільним є розрахунок індексу інвестиційної привабливості з метою 

визначення на скільки підприємство є привабливим. Результати розрахунку 

індексу інвестиційної привабливості для ПрАТ «Могилів-Подільський 

консервний завод» наведено у табл. 3. Під впливом зовнішніх факторів, які 

виявилися у 2019 році, відбулося зниження чистого прибутку в порівнянні з 

2018 роком, що в свою чергу негативно сказалося на рентабельності продажів. 

Але вже в наступному році ситуація поліпшилась, про що свідчить зростання 

даного показника. Те ж саме відбувалося з показниками, які складають 

інтегральний індекс інвестиційної привабливості, якій мав значення більше 1 в 

2018 році та у 2020 році. Відповідно до цього, інвестиційна привабливість 

підприємства на даний час підвищується. 

Таблиця 3 – Розрахунок індексу інвестиційної привабливості  ПрАТ 

«Могилів-Подільський консервний завод» у 2018-2020 р. р. 

Показники 
Індекс зміни показника Середньорічний 

індекс зросту 

2018-2020 рр. 
2018 2019 2020 

Рентабельність продажів 1,26 0,84 1,17 1,09 

Оборот оборотних активів 1,04 1,05 0,98 1,02 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,13 0,99 0,84 0,99 

Відношення короткострокових 

зобов’язань підприємства до 

дебіторської заборгованості 

0,71 1,35 1,18 1,08 

Відношення дебіторської 

заборгованості підприємства до 

кредитної заборгованості 

1,30 0,84 1,04 1,06 

Відношення кредиторської 

заборгованості до позикового капіталу 
1,20 0,83 0,80 0,94 

Відношення позикового капіталу до 

активів підприємства 
1,15 1,07 1,24 1,15 
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Продовження таблиці 3 

Інтегральний індекс інвестиційної 

привабливості 
1,89 0,88 1,17 1,36 

Сукупний індекс інвестиційної 

привабливості 
1,95 

 

Сукупний індекс інвестиційної привабливості досліджуваного 

підприємства за 2018-2020 роки має значення 1,95 такий результат свідчить про 

те, що підприємство є інвестиційної привабливим для інвесторів. 

Узагальнюючи проведену оцінку інвестиційної привабливості ПрАТ 

«Могилів-Подільський консервний завод», можна зробити висновок, що 

розглядаючи інвестиційну привабливість досліджуваного підприємства 

розрахунком інтегрального індексу, підтверджує привабливість для інвесторів, 

але зниження інтегрального індексу інвестиційної привабливості не є 

позитивним для бізнесу, так як він відображає тенденцію його розвитку, а в 

такому випадку для інвесторів воно може стати менш привабливим або взагалі 

вони втратять зацікавленість. В результаті проведення комплексної оцінки, 

ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» протягом 2019-2020 р. р. 

знаходиться в межах допустимого значення інвестиційної привабливості. 

Кількість набраних балів збільшується, що є поштовхом для бізнесу у розробці 

успішних заходів щодо покращення інвестиційної привабливості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, розвиток 

міжнародної діяльності підприємств потребує ефективного та масштабного 

інвестиційного забезпечення. Для успішного та ефективного формування 

інвестиційного забезпечення на підприємствах слід визначати джерела та 

обсяги інвестиційних ресурсів, які можуть бути залучені підприємством, 

виокремлювати основні пріоритетні напрямки та розробляти ефективні методи 

використання інвестиційних ресурсів. 
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Постановка проблеми. Державне сприяння розвитку людського 

потенціалу, що включає інституційне, правове, ресурсне забезпечення, здатне 

підвищити конкурентоспроможність національного людського потенціалу, що є 

вихідною умовою підвищення конкурентноздатності національної економіки і 

визначає конкурентні переваги країни на міжнародних ринках та забезпечує 

відповідні ефекти для національної економіки, які проявляються у зростанні 

обсягів іноземного інвестування, привабливості національної економіки для 

іноземного висококваліфікованого людського потенціалу. 

Сучасні динамічні зміни у глобальній економіці вимагають від 

національних господарств швидкої реакції у вигляді акумулювання необхідних 

ресурсів для постійного стимулювання економічного зростання. У 

превалюючій на сьогодні парадигмі цивілізаційного розвитку базовим ресурсом 

забезпечення соціально-економічного прогресу постає людина та її потенціал. 

Очевидно, що людський потенціал є комплексним системним поняттям із 

цілісною структурою взаємозалежних складових елементів.  

Дослідженням сучасних соціально-економічних концепції та їх значення у 

розвитку людського потенціалу займалися такі науковці, як Д. Белл, 

М. Кастельс, Е. Тоффлер, В. Іноземцев, А. Чухно, Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, 

Й. Рендерс, В. Бернс.  

В цьому зв’язку варто розглянути сутність сучасних соціально-

економічних концепцій, направлених на знаходження шляхів подолання 

глобальних суперечностей і визначення можливостей ефективного розвитку і 

реалізації людського потенціалу для забезпечення сталого суспільного і 

цивілізаційного прогресу  

В умовах спрямованості сучасного цивілізаційного прогресу на побудову 

постіндустріального суспільства, що характеризується зростанням значущості 

високих інформаційних технологій, ролі інтелектуального та людського 

капіталу в економічних перетвореннях, євроінтеграційний курс України 

неможливий без системних змін, утвердження інноваційної моделі розвитку, 

рушієм якого є підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні, більшість 

сучасних соціально-економічних концепцій базуються на цивілізаційному 

підході до періодизації історії людського суспільства. Основним її критерієм 

виступає технологічний спосіб виробництва, що дає можливість визначити три 

стадії суспільного розвитку: доіндустріальну, індустріальну та 

постіндустіальну. В межах першої стадії базовим способом виробництва є 

ручна праця, в межах другої – праця машин, третьої – інтелектуальна праця, 

заснована на виробництві та використанні інформації і знань [8]. Прийнявши 

точку зору Е. Тоффлера, становлення постіндустіального суспільства можна 

визначити як «третю хвилю історичної трансформації» у глобальному 

масштабі, в результаті чого утворюється «не розширений варіант нашого 

сучасного суспільства, а нове суспільство» [7]. 

Прогрес нового технологічного способу виробництва, невід’ємними 

елементами якого є поширення інформаційних технологій, інтенсивне 

використання мережевих систем та телекомунікацій визначає зростання всіх 

елементів глобалізації: зростання міжнародної торгівлі, міжнародного 

співробітництва у різних галузях, розвиток валютно-фінансових відносин, 

інтеграційних процесів тощо. Виходячи з таких позицій, глобалізація є 

найбільш яскравою формою вираження становлення і розвитку інформаційної 

постіндустріальної економіки. Разом з тим, глобалізація має дві сторони: 

ліквідація кордонів в інформаційному просторі є каталізатором значного 

технологічного прориву і формування транснаціональної системи 

господарювання, та, водночас, глобалізаційні процеси зумовлюють соціально-

економічну поляризацію країн світу, які зовсім по-різному залучені до 

побудови нової економіки [3]. Посилення соціальної нерівності в окремих 

країнах, як наслідок глобалізації, призводить до зниження людського 

потенціалу цих країн. В той же час, в постіндустріальній світовій цивілізації, у 

суспільстві, заснованому на знаннях, саме людський потенціал займає позицію 

головного ресурсу економічного розвитку і зростання. Адже, взявши до уваги 

визначення Е. Тоффлера, слід підкреслити переважання «влади знань» людини 

у сучасному соціумі – «знання постають основним джерелом розвитку 

економіки» [6]. 
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В цьому зв’язку варто розглянути сутність сучасних соціально-

економічних концепцій, направлених на знаходження шляхів подолання 

глобальних суперечностей і визначення можливостей ефективного розвитку і 

реалізації людського потенціалу для забезпечення сталого суспільного і 

цивілізаційного прогресу. 

Концепція людського розвитку або концепція розвитку людського 

потенціалу акцентує увагу на людині як на об’єкті процесу розвитку.  

Вона виявляє домінування соціальних чинників розвитку над 

економічними, розглядаючи розвиток людських можливостей як кінцеву мету 

суспільного прогресу [2]. При цьому, концепція приділяє мало уваги розгляду 

впливу розвитку людського потенціалу на економічну ефективність. 

Разом з тим, такий взаємозв’язок можна прослідкувати у теорії 

постіндустріального суспільства та його вихідних концепціях інформаційного 

суспільства та економіки знань [8].  

У постіндустріальному світі інтелектуальна технологія, як рушій 

економічного розвитку, продукується високоякісним людським потенціалом – 

фахівцями високої кваліфікації. Для нового суспільства характерним є 

панування сфери послуг та нематеріального виробництва, за якого саме людина 

стає метою і критерієм соціально-економічного розвитку, а її знання 

перетворюються на визначальний ресурс. 

Слід підкреслити, що концепція економіки знань набула ролі основної 

теоретичної бази політики економічного зростання для розвинутих країн, 

зокрема, для Європейського Союзу.  

У Лісабонській стратегії ЄС 2000 року утверджено економічну політику, 

спрямовану на створення найбільш конкурентної і динамічної знаннєвої 

економіки, яка забезпечує стале економічне зростання, зайнятість та соціальну 

злагоду. Теоретичне та практичне впровадження концепції передбачає також 

розбудову інтегральної національної системи стратегічного управління для 

забезпечення досягнення та довгострокового утримання високого рівня 

соціально-економічної конкурентоспроможності країн у швидкозмінному 
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глобальному середовищі. В умовах постійного посилення міжнародної 

конкуренції, країни ЄС визнали необхідність дотримання високих темпів 

структурних змін, що обумовило зростання вимог до розвитку усіх складових 

людського потенціалу. Якісна складова людського потенціалу національної 

економіки вийшла на перше місце за вагомістю серед факторів економічного 

зростання, що значно підвищило роль секторів освіти, науки, інноваційного і 

технологічного розвитку [1]. 

Концепція сталого розвитку інтегрувала в себе основні положення 

концепцій постіндустріального суспільства та людського розвитку і доповнила 

їх необхідністю збереження навколишнього середовища для забезпечення 

потреб майбутніх поколінь. Сталий розвиток став невід’ємною складовою 

становлення суспільства знань, в якому існує постійний попит на нові знання, 

необхідні для створення конкурентоспроможних видів продукції та послуг, 

ефективно функціонують системи виробництва та передачі знань і 

забезпечується їх взаємодія із системами виробництва матеріальних продуктів 

[5]. 

Концепція сталого розвитку передбачає вирішення економічних, 

соціальних та екологічних проблем. Очевидно, що розвиток буде сталим тільки 

тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють 

загальний рівень життя: економічна діяльність людини повинна орієнтуватись 

не на зростання споживання ресурсів біосфери, а на її раціоналізацію за 

рахунок інтенсифікації господарства шляхом ефективного використання 

інформаційних технологій. Обов’язковими складовими сталого розвитку є 

також виважена демографічна та соціальна політика, спрямована на подолання 

великої різниці в рівнях доходів і якості життя між країнами, різними групами і 

прошарками населення [4]. 

Перегляд економічних підходів до місця людини у соціально-

економічному розвитку, як активної частини суспільного багатства та головної 

цінності суспільного розвитку, став закономірною характерною рисою 

переходу від індустріального до постіндустріального етапів розвитку людства. 
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За умов становлення нової економіки на базі інформаційно- та 

інтелектуальноємних технологій, виробництво розглядається як засіб 

покращання добробуту населення, що викликає необхідність формування 

принципово нової соціальної політики [8]. Такі тенденції стали закономірним 

продовженням досягнення високого рівня добробуту населення розвинутих 

країн, що зумовило перехід до задоволення нематеріальних потреб, передусім, 

накопичення знань та розвитку особистих здібностей. В свою чергу, нові 

фактори виробництва – інформація та знання – потребують постійного 

підвищення освітнього, інтелектуального та кваліфікаційного рівня населення 

як носія людського потенціалу [8]. 

Слід підкреслити, що при переході до постіндустріального суспільства 

промисловість та сільське господарство не зникають, а зазнають такого рівня 

модернізації, який дозволяє вивільнити людський ресурс з цих сфер і направити 

його у сферу послуг, що зростає надшвидкими темпами. 
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У статті розглянуто особливості міжнародного кредитування у світі та в 

Україні. Визначено позитивний і негативний вплив міжнародного кредиту на 

формування внутрішнього ринку ресурсів країни. Обґрунтовано необхідність 

скорочення державних запозичень на міжнародному ринку позичкових капіталів. 
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Постановка проблеми. Однією з основних тенденцій розвитку сучасних 

світогосподарських зв'язків є значне поширення міжнародних розрахунків у 

кредит. Причому ця тенденція значно посилилась в останні десятиліття. Надання 

кредитів імпортерам є сьогодні досить звичним засобом реалізації продуктів на 

світовому ринку, однією з найпоширеніших форм сучасних світогосподарських 

зв'язків. Тому не випадково на світовому ринку експортні кредити є нерідко 

більш дійовим засобом боротьби за ринки збуту, ніж ціна, якість товару чи 

терміни поставок. 
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Питання впливу міжнародного кредиту на економіку України і методи 

управління зовнішнім боргом загалом стоїть дуже гостро перед українським 

урядом і рішення, які приймаються стосовно цих питань мають безпосередній 

вплив на українську економіку. Наразі Україна активно використовує зовнішні 

запозичення і всі фактори, в тому числі пандемія коронавірусу, яка охопила весь 

світ і призвела до кризи, показують, що в найближчому майбутньому уряд знову 

буде змушений звернутися за міжнародною підтримкою. Отож, на сьогоднішній 

день тема міжнародного кредиту і його впливу на економіку України є 

надзвичайно актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

проблеми державної заборгованості і впливу міжнародного кредиту зробили 

Р. Барро, Е. Боренштайн, П. Бун, П. Кругман, Ф. Паулюс, Д. Сакс. З вітчизняних 

науковців увагу даному питанню приділили О. І. Барановський, Г. В. Кучер, 

Т. Г. Бондарук, В. Ю. Дудченко, Н. В. Зражевська, В. В. Козюк, І. О. Лютий, В.В. 

Пинзеник, Т. П. Богдан.  

Метою статті є  комплексний аналіз аспектів використання міжнародного 

кредитування, дослідження впливу використання міжнародних кредитів на 

економіку України, виявлення проблем у використання зовнішніх позик, надання 

рекомендацій щодо вирішення проблем та удосконалення методів управління 

зовнішнім боргом. 

Виклад основного матеріалу.  В умовах світової економічної кризи кредит 

виступає важливим інструментом допомоги і підтримки для системи ринків і 

фінансів різних країн. Разом з тим кредитна експансія з боку розвинених країн 

може здійснюватися без урахування національних інтересів бідних держав, у 

яких частота виникнення кризових ситуацій і ризики втрат значно вище. 

Міжнародні кредитні ринки відображають в першу чергу стан економіки 

розвинених країн і чуйно реагують на зміну в них ділової кон'юнктури. Це 

пов'язано з високим впливом провідних країн світу на світову фінансову 

систему, наявністю у них великих обсягів кредитних ресурсів (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Рейтинг країн за золотовалютним резервом, дол. США 2020 рік 

[7] 

Країна Резерв, млн ВВП, млрд 

Китай 3536038 24143 

Японія 1392058 5313 

Швейцарія 1085056 627 

Росія 591500 4097 

Індія 588433 8907 

Тайвань 540000 1316 

Гонконг 519674 445 

Саудівська Аравія 456961 1627 

Республіка Корея 443098 2310 

Сінгапур 362305 560 

Бразилія 354759 3154 

Німеччина 267012 4497 

Тайланд 258240 1273 

Франція 230350 3000 

Італія 199056 2462 

Мексика 213456 2445 

Великобританія 179667 2960 

Ізраїль 164952 374 

Чехія 157938 434 
 

У розвинених країнах кредитні ресурси істотно перевищують річний обсяг 

ВВП. Вони складаються з заощаджень домашніх господарств, пенсійних, 

страхових та інших фондів, амортизаційних відрахувань, оборотних, резервних і 

тимчасово вільних коштів господарських структур. 

У всьому світі головним показником боргового тягаря бюджету держави є 

відношення боргу держави до ВВП. Відношення заборгованості до ВВП між 

країнами широко варіюється залежно від відповідних факторів впливу, 

чинників ззовні та всередині країни. Навіть для країн розвинутих економік 

типовою тенденцією є зростання державного кредитування та важливість 

співвідношення державного боргу до ВВП. Тому в багатьох країнах ЄС на 

нинішньому етапі розвитку вони не дотримують норми боргу держави у 

відсотках від ВВП і не повинні перевищувати положення Маастрихтського 

договору 60%. (Рис. 1) 
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Рисунок 1 - Співвідношення державного боргу до ВВП у європейських 

країнах, % , 2020 р.  [6] 

При аналізі  цих країн встановлено  наприкінці 2020 року багато урядів 

мають вищу частку державного боргу до ВВП. У четвертому кварталі 2020 року 

державний борг Греції був найвищим у всьому Європейському Союзі і 

становив 205,6 відсотка валового внутрішнього продукту Греції.  Греція вже 

кілька років перебуває в мінусі, і з тих пір, як вона стала індикатором 

фінансової кризи у 2008/2009 роках, країна намагається повернути кредиторів. 

МВФ надав йому рятувальний пакет та кілька великих європейських банків. 

Але навіть через десять років Греція все ще намагається утримати свій 

державний борг під контролем, який перевищив її ВВП і досі не відновився - 

навпаки, він знову збільшився за останні кілька років. 

Багатоступінчастість кредитних відносин, здатність позичкового капіталу 

переходити з рук в руки кілька разів робить уразливим весь кредитний процес. У 

разі неплатежів, відмови або нездатності виконувати боргові зобов'язання 

позичальником виникає криза ліквідності. 

Починаючи з середини 70-х років минулого століття, основні платежі і 

виплати відсотків стали обганяти приріст залученого позичкового капіталу. 

Початок кризи зовнішньої заборгованості відноситься до 1982 року, коли 

деякі латиноамериканські країни виявилися не здатні виплачувати свою 

заборгованість іноземним комерційним банкам і оголосили про припинення 

платежів за боргами. Цей процес супроводжувався втечею капіталу за кордон. 
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Зовнішній борг країн, що розвиваються за останні чотири десятиліття зріс 

більш ніж в 17 разів. Основний обсяг міжнародного кредитування був 

направлений до країн Латинської Америки - більш 50% загальної суми коштів 

[7] . На країни Східної Азії і басейну Тихого океану припадала приблизно чверть 

від наданих позичок. Африканські країни отримали близько 10% міжнародних 

банківських позик, хоча у них найважча ситуація з зовнішнім боргом, особливо у 

країн, розташованих на південь від Сахари, де зовнішній борг в середньому 

перевищує 70% ВВП. До держав, що розвиваються з найбільшими розмірами 

зовнішнього боргу відносяться Бразилія, Мексика, Республіка Корея, 

Індонезія [7]. 

У більшості випадків позики надаються у вигляді або прямого кредитування 

урядів, або гарантовані урядом кредити приватним компаніям. У другому 

випадку держава приймала на себе зобов'язання боржника в разі невиплати за 

отриманими кредитами. 

Умовою всіх видів запозичення була здатність одержувача позики погасити 

борг. Нездатність обслуговувати зовнішній борг призводить до дефолту. Дефолт 

держави називається суверенним дефолтом. 

У регулюванні кризи зовнішньої заборгованості беруть участь уряди країн - 

кредиторів і позичальників, міжнародні валютно-кредитні установи (МВФ, 

МБРР, МБ і ін.), Великі приватні банки. Так, в рамках МВФ розроблена 

стабілізаційна програма, яка включає цілий ряд заходів з подолання або 

пом'якшення гостроти боргової кризи для країни-боржника. Основними 

пунктами цієї програми [6] є: 

- лібералізація валютного контролю; 

- скасування імпортного контролю; 

- зниження валютного курсу; 

- сприяння відкритості економіки; 

- прийняття антиінфляційних заходів. 

Антиінфляційні заходи передбачали жорсткий контроль за обсягами 

банківського кредитування, вимоги скорочення дефіциту держбюджету, 

контроль за заробітною платою, заохочення вільного ціноутворення, 

стимулювання ринкового механізму. 



49 

Виконання умов стабілізаційної програми країною-боржником пов'язується 

з наданням нових банківських кредитів. 

В останні роки значно розширилася практика капіталізації процентних 

платежів, тобто перетворення їх в основний борг; різні види конверсії боргових 

зобов'язань, в тому числі обмін боргів за ринковим курсом на акції національних 

підприємств, що приватизуються, їх продаж, повторна реструктуризація 

пролонгованих сум [5]. 

Показники стійкості і поточної тяжкості зовнішнього боргу роблять 

неоднаковий вплив на країни з різним рівнем розвитку. Так, згідно з оцінками, 

граничне значення боргу для бідних країн становить приблизно 50% ВВП по 

відношенню до номінальної суми боргу. 

До серйозних наслідків кризи зовнішньої заборгованості відносяться: 

зростання процентних ставок; зменшення обсягів капіталовкладень; скорочення 

валютних резервів і імпортних закупівель; відтік капіталу і, як наслідок, 

зниження темпів економічного зростання. 

Сучасна політика управління зовнішнім боргом повинна бути спрямована 

на підтримку кредитоспроможності країни-боржника на певному рівні, 

збереження ефективності процесів міжнародного руху позичкового капіталу. 

Висока швидкість і розширення обсягу міжнародних позичкових операцій 

вимагає відповідного рівня розвитку кредитних ринків. Роль сучасної 

міжнародної кредитно-грошової системи в умовах глобалізації повинна полягати 

у стимулюванні економічного зростання світової економіки і ефективного 

розвитку міжнародних економічних відносин. 

У розвинених країнах кредитні ресурси істотно перевищують річний обсяг 

ВВП. Вони складаються з заощаджень домашніх господарств, пенсійних, 

страхових та інших фондів, амортизаційних відрахувань, оборотних, резервних і 

тимчасово вільних коштів господарських структур. У всьому світі головним 

показником боргового тягаря бюджету держави є відношення боргу держави до 

ВВП. Відношення заборгованості до ВВП між країнами широко варіюється 

залежно від відповідних факторів впливу, чинників ззовні та всередині країни. 



50 

Навіть для країн розвинутих економік типовою тенденцією є зростання 

державного кредитування та важливість співвідношення державного боргу до 

ВВП. Тому в багатьох країнах ЄС на нинішньому етапі розвитку вони не 

дотримують норми боргу держави у відсотках від ВВП [4]. Важливою 

особливістю сучасних міжнародних кредитних відносин також є те, що на ринку 

міжнародного кредиту застосовуються фіксовані і плаваючі відсоткові ставки (з 

70-х рр. минулого століття), які базуються на процентних ставках провідних 

країн-кредиторів (насамперед, США). 

Поява державного боргу в основному зумовлена дефіцитом державного 

бюджету та хронічний дефіцит платіжного балансу. Для щоб покрити цей 

дефіцит, країни змушені брати міжнародні позики 

Тому державний борг став характеристикою нашої економіки з 2012 по 

2016 рік можна спостерігати різке збільшення розмірів державного боргу 

України. За даними Міжнародного валютного фонду та міністерства Фінанси 

України бачать динаміку загального державного боргу та ВВП Україна у 2012-

2019 рр. (Рис. 2). 

Таблиця 2 - Динаміка державного боргу України, млн грн [1] 

Структура боргу 2017 2018 2019 2020 

Загальний борг 2 141 674,4 2 168 627,1 1 998 275,4 2 551 935,6 

Зовнішній борг 1 374 995,5 1 397 217,8 1 159 221,6 1 518 934,8 

Внутрішній борг 766 678,9 771 409,3 839 053,8 1 033 000,8 
 

Проаналізуємо зміни динаміки державного боргу України у 2017-2020 роках 

в абсолютному та відносному значенні. Результати дослідження представлені в 

табл. 3. 

Таблиця 3 - Зміна динаміки державного боргу України [1] 

Структура боргу 2017/2018 2019/2020 

 Абсолютне,  

млн грн 

Відносне,% Абсолютне,  

млн грн 

Відносне, % 

Загальний борг 26 952,7 1,2 553 660,2 21,7 

Зовнішній борг 22 222,3 1,6 359 713,4 23,7 

Внутрішній борг 4 730,4 0,6 193 947 18,8 

У 2018 році спостерігається незначне збільшення зовнішнього боргу на 

22 222,3 млн грн. У 2019 році обсяги зовнішнього боргу демонструють зниження 

на 237 996,2 млн грн. У 2020 році цей показник виріс на 359 713,2 млн грн. Отже, 

обсяг зовнішнього боргу є досить мінливим є не має остання чотири роки єдиної 

тенденції, а коливається з року в рік.  
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Для наочної демонстрації структури державного боргу побудуємо рис. 2  

 

Рисунок 2 - Динаміка струткури державного боргу України за період 2017-

2020 рр., млн грн. [1] 

Результати дослідження демонструють збільшення обсягів державного 

боргу України у 2020 році. Така ситуація пов’язана з необхідність залучення 

додаткових коштів на боротьбу з пандемією та побудовою нових доріг на 

території країни.  

Тенденція розвитку загального вітчизняного державного боргу та ВВП з 

2011 по 2019 рр. предсствлена в таблиці 4 

Таблиця 4 - Тенденція розвитку сукупного державного боргу та ВВП 

України з 2011 по 2019 рр. (млн грн) [2] 

Рік Державний борг ВВП Державний борг / ВВП 

2011 473 122 1 316 600 35.9% 

2012 515 511 1 408 889 36,6% 

2013 584 114 1 454 931 40,1% 

2014 1 100 564 1 566 728 70.2% 

2015 1 572 180 1 979 458 79.4% 

2016 1 929 759 2 383 182 81.0% 

2017 2 141 674 2 982 920 71.8% 

2018 2 168 627 3 558 706 60.9% 

2019 1 998 275 3 974 564 50.3% 
 

У 2016 році частка боргу у структурі ВВП досягла свого максимуму за 

аналізуємий період і скалал 81%.  В тому ж році стала помітна позитивна 

тенденція до зменшення частки боргу у ВВП: у 2017 цей відсоток зменшився на 

10%, у 2018 - на 10,9%, у 2019 – на 10,6%. Це є свідченням того, що національна 

економіка поступово нарощує темпи з акумуляції власних фінансових ресурсів, 

шляхом збільшення обсягів ВВП.  
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Україна виступає за стимулювання економічного розвитку країни за 

рахунок залучення міжнародних фінансових кредитів. Сьогодні, зважаючи на 

стан оплати зовнішніх кредитів Україна належить до групи «нація-дебітор». 

Міжнародні позики, включаючи позики МВФ, допоможе країні підняти рівень 

конкурентоспроможність національної економіки, стабілізують банківську 

діяльність сектору для створення достатніх валютних резервів для виплати позик 

прискорення. 

Це є свідченням того, що національна економіка поступово нарощує темпи з 

акумуляції власних фінансових ресурсів, шляхом збільшення обсягів ВВП. 

Головними міжнародними кредиторами України є Світовий Банк та 

Міжнародний Валютний Фонд. 

У середньостроковій перспективі всі ці заходи повинні бути спрямовані на 

збільшення ВВП країни. Це означає, що отримані кредитні кошти не слід 

використовувати виключно для закриття існуючих дір в бюджеті, а повинні 

створити умови для економічного зростання, щоб після виплати позики та 

відсотків країна продовжувала отримувати вигоду.  Незважаючи на великий 

перелік негативних факторів та наслідків, які можуть виникнути при отриманні 

міжнародних позик, український уряд продовжує це використовує цей 

інструмент як основний спосіб покрити дефіцит бюджету. Як зазначалося 

раніше, Україна дуже часто використовує міжнародні позики для 

обслуговування своїх попередніх позик, а не для розвитку економіки. Цей процес 

відомий як «боргова спіраль».  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Сталий економічний 

розвиток – головне завдання держави, реалізація якого забезпечує її нормальне 

функціонування. У поточному періоді невизначеність, проблема великих обсягів 

міжнародних позик, а отже і великого зовнішнього боргу, може призвести до 

вкрай негативних наслідків. Існує багато думок щодо ефективності використання 

міжнародних позик як інструменту економічного розвитку. Це питання 

стосується не лише урядів країн, що розвиваються, а й країн, які вже мають 

розвинену економіку. На сьогодні повністю відмовитись від отримання 

іноземних позик неможливо, бо це, перш за все, добрий імпульс для розвитку 

економіки країни. У той же час занадто великий зовнішній борг або його швидке 
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зростання, незбалансований бюджет, неефективна податкова система, 

нераціональне використання коштів тощо. Ці фактори можуть дуже легко 

призвести до фінансової кризи. Незважаючи на наявність негативних сторін, 

міжнародне кредитування має важливе значення для розвитку кожної країни, 

оскільки сприяє покращенню економічного становища, активізації 

інвестиційного клімату. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЕМЕРДЖЕНТНІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

В статті проаналізовано наукові здобутки вітчизняних та закордонних 

вчених-економістів в контексті дослідження розвитку інноваційних технологій 

та їх вплив на емерджентні економіки. Крім того автором було досліджено 

вплив пандемії COVID-19 на розвиток інноваційних технологій та технопарків 

в Україні.  

Ключові слова: інновації,  інноваційні технології, інноваційний розвиток, 

емерджентні економіки, цифрові технології, інвестиції, пандемія COVID-19. 

Постановка проблеми. Технологічні лідери мають вигоди від 

інноваційної діяльності один одного. Це означає, що в майбутньому, зі 

зростаючим внеском з боку Китаю і Кореї в розвиток передових технологій, 

можливе виникнення позитивних вторинних ефектів, що створюються цими 

країнами-новаторами для країн, що традиційно є джерелами нововведень. Такі 

країни в сучасних умовах називають «країнами з емерджентними 

економіками». Серед них, наразі, також і Україна.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомими зарубіжними 

вченими, зокрема Майклом Портером, Гері Джереффі, Полом Хармоном, та 

сучасними науковцями - практиками, такими як Хачатрян В.В, Яценко Г. 

Войнаренко М.П., Гурочкіна В.В., Дугінець Г.В., тощо написано багато праць 

присвячених впливу інноваційних технологій на розвиток промисловості та 

промислових підприємств. Проте дослідження останніх публікацій також 

показало, що питанням впливу COVID-19 на впровадження інноваційних 

технологій в економіки емерджентого типу присвячено недостатню увагу. 

https://orcid.org/0000-0002-1549-4870
https://publons.com/researcher/1796837/olena-menchynska/
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Мета статті. Дослідження розвитку інноваційних технологій та їх вплив 

на емерджентні економіки в умовах пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 2000-х роках низка 

тенденцій інноваційної та технологічної політики отримала розвиток, з'явилися 

і нові. В якості основних тенденцій інноваційної політики сучасності можна 

виділити наступні. Підтримка глобалізації в сфері досліджень та розробок 

(R&D), причому мова йде не про дослідження і розробки, що здійснюються 

транснаціональними компаніями. Мається на увазі інтернаціоналізація сфери 

R&D як загальна тенденція. Вона стосується не тільки звичних форм кооперації 

і інтеграції в сфері наукових досліджень і розробок, що здійснюються у вигляді 

спільних проектів, віртуальних лабораторій, невидимих коледжів і наукових 

«клубів» по інтересам, або локусів. Змінився характер і масштаб кооперації та 

інтеграції сфери R&D: вона стає невід'ємною, все більш поширеною, частиною 

успішного здійснення досліджень і розробок. 

Практично у всіх країнах – розвинених, а також таких, що динамічно 

розвиваються, йдуть реформи механізмів фінансування дослідницьких 

організацій. Широко поширене зіставлення бюджетних субсидій з оцінкою 

результативності досліджень, для чого використовуються кількісні показники 

виходу публікацій і отримання патентів, індекси цитування, імпакт-фактори 

журналів, участь у великих науково-технічних проектах, наявність престижних 

в науковому світі нагород. 

Продовжує зростати кооперація серед виконавців проектів, для чого 

використовуються різні методи (наприклад, податкові пільги) для посилення 

взаємодії між промисловістю і наукою. В контексті глобалізації підтримка 

такого співробітництва акцентована на формуванні «вузлів», що пов'язують 

світові інновації на основі ланцюжків створення вартості, а не географічних 

рамок. В цьому аспекті взаємодія і співпраця між країнами і регіонами стає все 

більш значущою. 

Не менш важлива проблема розвитку малих і середніх підприємств 

(МСП), на яких тримається інноваційна сфера, особливо в частині ранніх стадій 
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розробок і впровадження інновацій. Країни ОЕСР (Організації економічного 

співробітництва та розвитку) постійно проводять моніторинг малих і середніх 

фірм, їх фінансування, податкових пільг, підтримки прав інтелектуальної 

власності, забезпеченості кадрами та ін. 

Все більшу увагу приділяється підтримці нетехнологічних і споживчих 

інновацій, що належать до сфери послуг. Країни ОЕСР намагаються 

заохочувати нетехнологічні інновації з огляду на те, що нетехнологічні і 

послухові інновації (дизайн, брендинг) важливі для посилення 

конкурентоспроможності, особливо для фірм в секторі послуг.  

Розвиваються заходи щодо активізації попиту на інновації - розробка 

провідних ринків, орієнтованих на інновації, постачання і розробка стандартів, 

особливо в країнах ЄС. Ці заходи відображають розуміння того, що частина 

ключових проблем в різних країнах пов'язана з нерозвиненістю ринків для 

інноваційної продукції та послуг. 

Особлива увага усіма країнами, що будують свою економіку на основі 

розвитку технологій і інновацій, приділяється людським ресурсам, і в цьому 

відношенні проводиться активна політика. Йде посилений ріст попиту на ринку 

праці в сфері R&D.  

Зростає важливість механізмів і методів оцінки державної політики в 

сфері R&D і інновацій, так як держави прагнуть відстежувати політичні успіхи 

і оцінювати соціально-економічні ефекти. Аналіз доступних статистичних 

показників дає інформацію про інноваційну політику. Йдеться про такі 

показники, як загальний обсяг витрат на R&D, їх інтенсивність (у відсотках від 

ВВП), витрати на розвиток R&D в бізнес-секторі - загальні їх обсяги та 

інтенсивність витрат (у відсотках від ВВП), аналіз масштабів фірм (по числу 

зайнятих - наприклад, понад 500 осіб), що виконують R&D, аналіз витрат на 

R&D в секторі послуг і їх динаміки, витрати уряду на R&D, витрати на R&D 

сектора освіти; розподіл витрат по окремих областях досліджень, витрати на 

R&D в промисловості, інтернаціоналізація R&D (фінансування R&D із 

зарубіжних джерел). Цікаві результати можуть бути отримані на основі даних 
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по питаннях виділення коштів і патентів в пріоритетних галузях науки і 

технологій (наприклад, по біо-, нано- та екотехнологій, з поновлюваних джерел 

енергії). На стимулювання інновацій в Європейському Союзі (ЄС) спрямована 

науково-дослідна та інноваційна рамкова програма "Горизонт Європа", 

загальний бюджет якої на 30% перевищує бюджет попередньої рамкової 

програми "Горизонт 2020". Розвитку інновацій в ЄС, очевидно, сприятиме й 

спрямованість економічної політики на виконання завдання по доведенню 

витрат на НДДКР до 3% ВВП до 2030 року та зниження завдяки цьому 

внутрішнього інноваційного розриву в рівні науково-інноваційного розвитку 

між різними країнами-учасницями ЄС. У 2021 році бюджет на новітні 

технології збільшили і азійські країни. Наприклад, в рамках програми нових 

технологій (Emerging Technology Programme),  уряд Сингапуру планує 

витратити 18,1 млрд дол. США протягом трьох років на співфінансування 

витрат місцевого бізнесу на випробування та впровадження технології 5G, 

штучного інтелекту та технологій довіри (Trust Technologies) [5]. 

В сучасних умовах акцент на інноваціях зберігають і ті країни, які й до 

розгортання пандемії характеризувались високим рівнем вкладень в науку і 

техніку як за рахунок приватних, так і державних інвестицій (зокрема США, 

Японія, Китай). При чому, пандемія COVID-19 яскраво продемонструвала 

наслідки позитивного ставлення держави та бізнесу до науки. Так,  

наприклад, впровадження технологій QR – кодів, розробленої дочірньою 

компанією китайської групи Alibaba – Ant Financial, дозволило Китаю зупинити 

поширення коронавірусу ще в минулому році. Інший приклад – Стенфордський 

університет (штат Каліфорнія, США). Сприяння дослідженням, наявність 

потужної наукової інфраструктури, дослідницьких інститутів та наукових 

центрів, надали можливість вченим університету вже після кількох місяців 

пандемії, винайти розумні часи, які допомагають виявляти ознаки 

захворювання COVID-19 за даними пульсу. Відомо також і те, що група вчених 

Стенфордського університету у пошуку варіантів перепрофілювання  існуючих 

лікарських засобів проти COVID-19 активно використовує технологію 

штучного інтелекту.[1] 
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Зважаючи на викладене вище, виникає питання,  як вплинула пандемія на 

ставлення до науки та інноваційної діяльності в Україні. В Індексі глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) Всесвітнього 

економічного форуму за підіндексом «Інноваційні можливості» у 2019 році 

Україна займала 60 місце з 141 країни. При чому, найбільш проблемними 

залишались значення таких показників підіндексу як: витрати на R&D (67 

місце) та стан розвитку кластерів (96 місце) [1]. 

Справді, в 1995-2018 роках на США, Японію, Німеччину, Францію та 

Сполучене Королівство (Групу п'яти) доводилося три чверті всіх 

запатентованих нововведень в світі. Інші великі країни, перш за все Китай і 

Корея, в останні роки також почали вносити значний вклад у світовий запас 

знань, приєднавшись до п'яти основних світових лідерів в низці секторів. Це 

говорить про те, що в майбутньому вони теж стануть важливими джерелами 

нових технологій, однак у розглянутий в дослідженні період переважна 

більшість передових технологій припадала на країни Групи п'яти. 

Стратегічну мету з формування в Україні високорозвинутої соціально 

орієнтованої економіки, що базується на знаннях та інноваціях, передбачено 

Стратегією сталого розвитку «Україна-2030». Конкурентна позиція України є 

нерівноважною, що відображено у низці світових рейтингів. 

Незважаючи на велику кількість вчених та інженерів, а також частку 

людей, які мають вищу освіту, Україна має посередній рейтинг за підіндексом 

«Інновації» та низькі значення показників «Державні закупівлі новітніх 

технологій і продукції», «Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері 

«НДДКР», «Технологічна готовність». Тут найбільш проблемним показником 

залишаються «Іноземні інвестиції та трансфер технологій». 

Щодо стану розвитку кластерів, кластерний рух в Україні слабо 

організований. Це негативно позначається на формуванні середовища для 

розвитку малих інноваційних підприємств (стартапів) та підприємницьких 

ініціатив. Так, за даними сервісу Startup Ranking, у 2018 році Україна посіла 42 

місце серед 137 країн за результатами аналізу кількості стартапів [2], 
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поступившись як країнам з розвинутою економікою (в т.ч., США, Австралії, 

країнам ЄС), так і країнам, з економіками, що розвиваються (зокрема країнам 

Латинської Америки та Азії). 

Отже, аналіз статистичних даних свідчить, що до пандемії науці та 

інноваціям в Україні відводилась доволі другорядна роль. Чи відбулись зміни в 

період пандемії? Наявна на сьогодні офіційна статистика свідчить, що у січні-

грудні 2020 року капітальні інвестиції у сферу наукових досліджень та 

розробок скоротились у річному вимірі на 41%, кластерний рух в Україні 

залишається стихійним, «єдиної організації – репрезентанта кластерів України 

немає, так само як немає і кластерних державних програм» [3]. Очевидно, 

пандемія COVID-19 не сприяла зміщенню акцентів економічної політики 

України у бік інновацій. 

Хороший шанс діджиталізувати процеси дає європейський вектор 

України. Зокрема, для держкомпаній в таких галузях, як енергетика і 

нафтогазова промисловість, поштовхом до цифровізації стала перспектива 

виходу на ринки Європейського союзу. Однак без масштабних змін 

регуляторної системи, пріоритетів уряду та широкої кооперації влади з 

бізнесом не варто очікувати реальних серйозних змін. Питання не тільки в 

податковому полі або субсидуванні, а й в освіті, цифрових навичках населення. 

Для прикладу, розглянемо розвиток інноваційних технологій Вінницької 

області, а саме розбудову мережі індустріальних парків [4].  

Таблиця 1 – Сучасний стан розбудови мережі індустріальних парків в 

розрізі Вінницької області 

Назва Мета створення Функціональне 

призначення 

Учасники 

індустріального парку 

1 2 3 4 
Вінницький 
індустріальний 
парк 

Залучення інвестицій 
в економіку міста, 
забезпечення 
сприятливих умов для 
функціонування та 
розвитку промислових 
підприємств, 
поліпшення 
інвестиційного іміджу 
міста.  

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів; 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри 
та інших матеріалів; 
машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин 
і устаткування тощо. 

Статусу учасника 
індустріального парку 
04.07.2019 набуло 
ТОВ "Укро-
Експертпостач" 
(орендовано ділянку 
площею 1,5 га), що 
спеціалізується на 
виробництві 
лецитину.  
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Продовження таблиці 1 

Індустріальний 
парк 
"Вінницький 
кластер 
холодильного 
машинобудува
ння" 

Забезпечення 
економічного 
розвитку та 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості території міста, 
створення нових 
робочих місць та  
виготовлення 
конкурентоспроможн
ої продукції. 

Функціональне 
призначення 
індустріального парку 
полягає у розбудові 
сучасного виробничо-
промислового комплексу з 
розвиненою  
інженерно-транспортною 
інфраструктурою, 
складськими та 
адміністративними 
приміщеннями на 
території м. Вінниці. 
Концепція передбачає 
створення повноцінного 
комплексу з виробництва 
холодильного обладнання. 

За результатами 
оголошеного 
30.06.2018 відкритого 
конкурсу з вибору 
керуючої компанії 
індустріального парку 
27.08.2018 такого 
статусу  
набуло ТОВ 
"Промислово-
інвестиційна 
компанія", а також 
статусу 
учасника парку 
набуло ТОВ "Грін 
Кул". 

Індустріальний 
парк "Вінтер 
Спорт" 

Формування єдиної 
території з 
комплексною 
інфраструктурою та 
новітніми 
енергоефективними 
комунікаціями для 
розміщення 
інноваційних 
підприємств. 

Виробництво спортивного 
інвентарю для зимових 
видів спорту, обладнання 
для підводного плавання, 
а також інших 
компонентів;  розміщення 
складських та 
адміністративних 
приміщень, а також 
підприємства з 
інформаційних 
технологій. 

Компанія "HEAD" 
побудувала на 
території 
індустріального парку 
завод з виробництва 
спорядження для 
зимових видів спорту. 
Площа виробничих 
об’єктів становитиме 
близько 50 тис.м2. 
Загальний обсяг 
інвестицій у проект 
ставитиме 50 млн. 
євро.  

*Джерело: сформовано автором на основі [4] 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Інвестиції в знання 

стають все більш привабливими в контексті глобалізації. Все це вимагає 

розумної науково-технологічної та інноваційної політики і створення 

інституційних умов для розвитку інновацій з метою сталого розвитку та для 

вирішення виникаючих глобальних викликів і проблем. Україна потребує 

створення міцного союзу між бізнесом, університетом, та наукою. Втім, для 

стимулювання інновацій, саме державі належить вирішальна роль у наближенні 

науки та освіти до бізнесу. При чому, сучасні умови свідчать про актуальність 

розвитку інноваційних технологій, зокрема у наступних сферах української 

економіки: циркулярна економіки; органічне виробництво; штучний інтелект. 

Проте вплив пандемії COVID-19 на розвиток інноваційних технологій є 

неоднозначним. Саме тому потребує подальших наукових досліджень та 

пошуків альтернативних варіантів розвитку цифрових та диджитал-технлогій.  
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даний час в системі адміністрування відсутнє. Наявність або відсутність на 

даний час в Україні податкового планування може бути предметом дискусії, 
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адже є податкові плани на макрорівні. Позиція автора полягає в тому, що 

наявні податкові плани формуються «від досягнутого», тобто фактичний 

обсяг податкових надходжень минулого року коригується і визначається як 

податковий план. Такий підхід не відповідає елементарним принципам 

планування. По-перше, в податковому плануванні відсутній стратегічний 

підхід, тобто немає прогнозування обсягу податків  на кілька років наперед. 

По-друге, планування «від досягнутого» не враховує бази оподаткування, 

тобто стану і тенденцій змін в економічній діяльності платників податків. 

Тому, власне і пропозиції автора передбачають необхідність запровадження 

стратегічного підходу в податковому плануванні, врахування бази 

оподаткування. За умови реалізації пропозицій автора податкове планування 

також забезпечить превентивний характер функціонування системи 

адміністрування податків. Для реалізації наведених пропозицій в статті 

пропонується внести зміни до чинної нормативно-правової бази, створити 

спеціалізовані підрозділи в системі Державної фіскальної служби і 

сформувати процедури узгодження планів платників податків з податковим 

плануванням на макрорівні. 

Ключові слова: податки, планування, прогнозування, стратегія, державне 

регулювання. 

Постановка проблеми. В системі державного регулювання податкових 

надходжень до державного бюджету, як і в будь-якій іншій системі, оптимізація 

процесів розпочинаються з планування, в даному випадку з планування 

податкових надходжень. Більшість дослідників методики планування податків 

зосереджуються на питаннях планування, як інструменту мінімізації податків 

окремими суб’єктами господарювання, що не зовсім кореспондується із 

завданнями по наповненню державного бюджету. За такими дослідженнями 

приховується, як неіснуюча, проблема планування податкових надходжень на 

макрорівні. Але ж саме планування податкових надходжень, як джерела 

поповнення державного бюджету, відповідає загальнонаціональним інтересам, 

а не вузькокорпоративним інтересам.  Тому економічна наука, на наш погляд, в 

питаннях податкового планування має в першу чергу зосереджуватись на 
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обґрунтуванні механізму податкового планування на макрорівні, як основної 

частини механізму адміністрування податків. Проблема забезпечення 

раціоналізації процесу податкового планування набуває особливої актуальності 

в сучасних умовах і визначає вибір теми і напряму дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики 

податкового планування знайшли своє відображення у низці наукових 

публікацій відомих вітчизняних дослідників, серед яких: П.К. Бечко [1], Н.М. 

Дєєва [2], А.В. Єлісеєв [3], М.П. Підлужний [4] А.М. Поддєрьогін [5] та 

багатьох інших вчених. В публікаціях науковців  висвітлені питання 

податкового менеджменту, функції та завдання податкового планування. Разом 

з тим, слід відзначити,  що досі не вироблено єдиної цілісної концепції, що 

визначала б податкове планування як дієвий інструмент державного 

регулювання системи оподаткування.  

Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних основ 

удосконалення податкового планування в системі державного регулювання 

системи оподаткування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державне регулювання 

системи оподаткування як особливий управлінсько-розпорядчий процес 

здійснюється за допомогою певного механізму  та має забезпечити раціональну 

реалізацію моделі фіскального регулювання, що запроваджена в державі [6]. 

Особливості механізму державного регулювання системи оподаткування мають 

свою специфіку, що визначається об’єктом та суб’єктом управлінсько-

розпорядчого процесу. При цьому, в загальному, цей механізм базується на 

універсальних принципах управління, функціях менеджменту, основні з яких це 

планування, облік, контроль та організація. Відповідно, планування податків є 

початковим та обов’язковим етапом діяльності в сфері державного 

регулювання системи оподаткування, без якого адміністрування об’єктивно не 

може бути ефективним.  

Від того, наскільки ефективно організоване податкове планування 

залежить не лише розмір податкових надходжень до бюджету і характер 
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співпраці податкових органів з платниками податків, але і, як наслідок,  

розвиток економіки країни в цілому. Це теза яка не потребує окремих доказів, 

оскільки такими доказами є успіхи в соціально-економічному розвитку 

розвинених країн, в яких усі процеси державного регулювання системи 

оподаткування на макро- та мікрорівні реалізуються на основі індикативного 

планування.   

Ефективна система податкового планування в процесі державного 

регулювання системи оподаткування повинна передбачати поєднання 

тактичного та стратегічного планування податкових надходжень. На даний час 

податкове планування здійснюється в Україні лише на річний період і без 

врахування реальних тенденцій розвитку економіки, що зводить нанівець його 

ефективність. Аксіомою сучасного регулювання на макрорівні є поєднання 

стратегічного планування з тактичним (як правило річним), яке є деталізацією 

завдань, визначених стратегічними планами.  

Основні завдання, які вирішуються під час розробки стратегічного плану 

податкових надходжень, пов'язані з підвищенням його адаптованості до 

постійно змінюваних умов, а зрештою – із досягненням динамічної рівноваги в 

національній економіці загалом. Стратегічне планування – складовий елемент 

адміністрування податків, що базується на науково обґрунтованій 

методологічній основі стратегічного управління, процес моделювання 

майбутньої діяльності в сфері адміністрування податків на період кількох 

майбутніх років. Воно повинно здійснюватися на регулярній основі, адже збір 

податків має регулярний характер.  Крім того, планування є основною 

функцією податкового менеджменту, яка зв'язує разом всі управлінські функції 

в сфері адміністрування податків.  

Планування в системі державного регулювання оподаткування, на наш 

погляд, забезпечує вирішення таких завдань: 

- наукове передбачення майбутнього розміру податкових надходжень на 

основі виявлення тенденцій й закономірностей розвитку економіки; 

- встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку країни 

та можливостями фінансування процесу їх досягнення через науково 

обґрунтовану систему податкового планування;  
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- обґрунтування розміру податкових надходжень на основі врахування 

тенденцій динаміки розвитку всієї суспільно-економічної системи країни 

(політичної, економічної, соціальної, інформаційної, культурної і т. д.); 

- складання планів і прогнозів, на основі постійної співпраці Державної 

фіскальної служби (ДФС) з суб’єктами – платниками податків, які в сучасній  

ринковій системі, що базується на індикативному плануванні, обов’язково 

погоджують свої плани і прогнози економічного розвитку з державними 

органами, відповідно, предметом таких погоджень є база оподаткування, 

прогноз якої є основою прогнозу податкових надходжень;    

- визначення в перспективі кінцевого стану бази оподаткування, і, 

відповідно, очікуваного розміру податкових надходжень, її перехідних станів 

(за окремими періодами в межах стратегічного плану), а також коригування 

планів і стратегій державного регулювання системи оподаткування в процесі їх 

виконання з метою досягнення оптимального режиму функціонування системи. 

Планування в системі державного регулювання оподаткування (на рівні 

держави і суб’єктів господарювання) має займати одне з центральних місць в 

реалізації взаємозв’язків в різних галузях соціально-економічного управління 

країною.  Напрями, визначені в процесі розробки стратегічного плану 

державного регулювання системи оподаткування, є важливими елементами 

системи підготовки та прийняття рішень в сфері життєдіяльності держави в 

процесі перерозподілу валового внутрішнього продукту. Між податковим 

плануванням на макро- та мікрорівнях існує органічний зв'язок, оскільки, не 

дивлячись на протилежність економічних інтересів учасників, вони мають 

спільну стратегію – створення стійкої економічної бази в межах країни.  

Завданням загальнодержавного рівня податкового планування є 

максимальна мобілізація податків та зборів, корпоративного – сплата 

податкових платежів, а також їх оптимізація та мінімізація. Сам факт 

встановлення процедур узгоджень між державною податковою службою в 

процесі розробки податкових планів і програм макро- та мікрорівнів мінімізує 

цей конфлікт інтересів, забезпечить прозорість системи оподаткування та 
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мінімізує кількість порушень податкового законодавства. Підтвердженням його 

є досвід розвинених країн, в яких такі процедури існують в межах 

індикативного податкового планування, забезпечують стабільність, прозорість 

та ефективність податкової системи.   

В умовах відсутності системи податкового планування в Україні на 

макрорівні, що передбачає процедури тісної взаємодіє державної податкової 

служби з платниками податків на стадії планування економічної діяльності 

чинна податкова система України передбачає нарахування та сплату великої 

кількості податків і зборів, доцільність і справедливість сплати яких часто 

залишається незрозумілою для платників податків. Проблемою є те, що 

кількість та розмір цих податкових платежів ніяк не пов’язується з тими 

послугами публічного управління, які підприємство отримує від держави, 

податки не розглядаються як плата суб’єкта оподаткування за ці послуги, хоча 

в реальності податки і є такою платою. Система державного регулювання 

оподаткування має формуватися відповідно до «моделі взаємних зобов’язань» 

[7, с. 136]. Ця модель передбачає, що усі суб’єкти податкових відносин є 

рівноправними, а діяльність кожного з них є підконтрольною та 

підзвітною.  Рівноправність суб’єктів податкових відносин, взаємоузгодженість 

дій, неможлива без використання податкового планування як механізму 

побудови рівноправних відносин та дотримання процедур узгоджень. 

Відповідно, податкове планування забезпечить превентивний, а не реактивний, 

як зараз, характер функціонування системи державного регулювання 

оподаткування. В сучасних умовах державна податкова служба просто очікує 

проблем в процесі сплати податків і потім, через систему аналізу і контролю, 

бореться з порушеннями податкового законодавства, яких за умов створення 

системи податкового планування могло не бути.  

Зворотній бік медалі, - за відсутності податкового планування та взаємодії 

з державною податковою службою (на етапі планування) платники податків 

допускають свідомі та несвідомі порушення, наслідком яких є покарання. 

Відповідно, надалі платник податків часто неспроможний ефективно вести 
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свою діяльність і згортає її або переводить свої активи в іншу країну, де 

взаємодія з державними податковими органами є більш прогнозованою і, 

відповідно, стабільною. Усе це вкрай негативно відображається на загальній 

соціально-економічній ситуації в країні.  

Податкове прогнозування та планування має відігравати активну роль у 

виробленні податкової та бюджетної політики держави, бути одним із 

фундаментів стабільності та розвитку економіки країни. В процесі податкового 

планування Міністерство фінансів, зокрема, буде мати науково обґрунтовані 

підстави (податкові плани і прогнози) для прийняття рішень щодо внесення 

змін до податкового законодавства, а також скорочення витрат у тих випадках, 

коли можливості збалансування бюджету податковими методами на 

планований період вичерпані. 

Правові норми щодо податкового планування, враховуючи його критично 

важливе значення для системи адміністрування податків, мають бути визначені 

в складі загальних особливостей податкового адміністрування. В Податковому 

кодексі України в розділі ІІ «Адміністрування податків, зборів,  платежів». 

серед 12 глав цього розділу, відсутні позиції, що передбачають податкове 

планування [8]. Більшість глав відображають питання контролю, обліку, 

відповідальності, контролю. Виходячи з елементарного розуміння логіки 

адміністрування виникає просте питання, - що ж ми можемо облікувати, 

контролювати і перевіряти, якщо нічого не було заплановано. В статті 19-3 

«Функції державних податкових інспекцій» Розділу І Податкового кодексу 

«Загальні положення»  функція планування та прогнозування відсутня взагалі. 

На наш погляд, такий підхід до адміністрування податків суттєво знижує 

ефективність діяльності усієї податкової системи. Адже без плану робота будь-

якої системи приречена на хаотичність і не є ефективною.      

Відповідно до Постанови КМ України від 21.05.2014 №236 "Про Державну 

фіскальну службу України" (із змінами і доповненнями) [9] серед завдань ДФС 

(пункт 21) визначено « … готує пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і 

надходжень єдиного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних 
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показників і тенденцій розвитку світової економіки». Тобто, державні податкові 

органи не зобов’язані і не здійснюють власного податкового планування в 

системі адміністрування податків, а лише подають пропозиції щодо прогнозів 

бюджетів. Складно уявити якісне виконання цієї функції за умов відсутності 

податкового планування в системі податкового адміністрування та відсутності 

стратегії соціально-економічного розвитку країни загалом.   

В структурі апарату ДФС країни немає окремого підрозділу, що 

відповідальний за податкове планування. Є «Управління аналітичної роботи, 

прогнозування та оцінки ризиків» [10], в якому прогнозування є лише однією із 

функцій, що очевидно не може забезпечити концентрації уваги та ресурсів на 

податковому плануванні.   

Така ситуація, а саме відсутність належної уваги до питань податкового 

планування в системі державного регулювання оподаткування, відображає не 

адаптованість системи податкових відносин до сучасних ринкових відносин, 

формує формальний підхід до реформ бюджетного процесу. Усе це має свій 

прояв в недостатніх темпах приросту баз оподаткування. Тому необхідно 

виробити механізм податкового планування, що включає не лише загальні 

методи розрахунку платежів, ідентифікацію факторних навантажень на 

величину податкового тягаря і податкових потоків, а також інструментів 

комплексної підтримки підприємств в процесі побудови економічних відносин 

в питаннях утримання фінансових ресурсів до бюджету. 

Планування податкових надходжень як важливий елемент державного 

регулювання системи оподаткування повинно мати в своїй основі планування 

податкової бази окремих суб’єктів господарювання, враховувати 

різноманітність існуючих податків, специфіку бази оподаткування, швидкість і 

напрям її зміни в довгостроковому періоді. З цією метою слід визначати 

еластичність податків, що відображають динаміку зазначених критеріїв і 

являють собою кількісну залежність між річним приростом надходжень від 

визначених податків і розширенням їх бази. Слід також використовувати 

сучасні методики індикативного планування, що застосовуються в розвинених 

країнах світу.  
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Однією з проблем є недостатня обґрунтованість методичних підходів до 

формування і функціонування механізму податкового планування, наслідком 

чого є відсутність чітких процедур формалізованого представлення дохідної 

частини бюджетів всіх рівнів. Існує проблема недостатньої теоретичної та 

методологічної бази для впровадження методів податкового планування в 

практику.  

Для взаємодії на умовах партнерських відносин на стадії формування 

податкової політики та відносин, як з боку ДФС так і з боку суб’єктів 

господарювання немає ні відповідних підрозділів, ні відповідних спеціалістів, 

які б забезпечували ефективну взаємодію замість існуючої схеми, за якої 

держава чітко не розуміє що їй потрібно від платника податків, нічого не 

пояснює, розглядає платника податків як потенційного злочинця, що 

ухиляється від сплати податків.  Суб’єкт господарювання поставлений в умови 

постійного пошуку такої моделі сплати податків, яка дозволить уникнути 

відповідальності, в умовах постійної зміни «правил гри» в сфері оподаткування, 

замість зосередження своєї уваги на розвитку та пошуку шляхів підвищення 

ефективності своєї діяльності.  

Податкове прогнозування та планування є основою макроекономічного 

планування в країні загалом. Адже податки є основним джерелом формування 

державного бюджету. Тому відсутність податкового планування має наслідком 

відсутність науково обґрунтованого планування державних фінансів. Без 

обґрунтованого планування доходів бюджету планування видатків не має під 

собою відповідної основи. Оскільки без планування немає управління, тому 

можна говорити в даній ситуації про відсутність управління державними 

фінансами і, відповідно, управління національною економікою загалом. Тому 

наукове обґрунтування та практична реалізація системи податкового 

планування в системі податкових органів є актуальною проблемою, яка в 

значній мірі визначає подальші можливості розвитку національної економіки.   

Планування податкових надходжень бюджету є процесом встановлення 

прогнозних готівкових зобов'язань суб'єктів фінансових правовідносин [11]. 
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Результати податкового планування мають бути формалізовані у вигляді 

відповідного прогнозу як мінімум п’ятирічний період з розбивкою по роках. В 

цих планах слід відобразити прогноз податкових платежів в розрізі держава – 

регіон – об’єднана територіальна громада – окремий суб’єкт економічної 

діяльності, платник податків. Слід використовувати сучасні методики 

планування, які дозволяють вносити необхідні корективи в процесі реалізації 

планів. Важливим аспектом є прозорість, оприлюднення податкових планів. За 

умов наявності системи податкового планування система контролю за 

доброчесністю платників податків набуде цивілізованих форм, прозорості та 

реального партнерства між державою та платниками податків.  

Основним шляхом узгодження правових норм та процедур України та 

Європейського Союзу, в тому числі в сфері податкового планування, є 

адаптація як процес розробки і прийняття нормативно-правових актів і 

процедур та створення умов для їх належного впровадження і застосування з 

метою поступового досягнення повної відповідності системи адміністрування 

України до європейських стандартів. 

В процесі аналізу рівня виконання плану дій «Україна – ЄС», підписаного 

21 лютого 2005 р. у Брюсселі, передбачено євроінтеграційні заходи, серед яких 

визначено необхідним «… впровадження комплексного стратегічного плану 

для Державної податкової служби України із визначенням необхідних 

адміністративних структур та процедур …» [10].  

Розглянемо детальніше універсальні процедури розробки програм в США 

та країнах ЄС, які прийнятні також до застосування при розробці планів і 

програм в системі адміністрування податків. В Україні немає потреби 

винаходити якісь нові процедури, достатньо прийняті та апробовані підходи 

індикативного планування та програмування адаптувати до умов України.  

За визначенням вченого Бовула [Boyle, P.] термін «програма» слід 

ототожнювати перш за усе з тим кінцевим результатом, який досягається через 

усі види діяльності органів управління, що проводяться із залученням 

професіоналів та орієнтовані на клієнтів відповідних програм [12, с. 23]. У 
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випадку податкового планування під кінцевим результатом ми розуміємо 

систему оподаткування в Україні, яка поєднує максимізацію податкових 

надходжень до бюджетів усіх рівнів з стимулюванням економічної активності, 

яка знаходить свій прояв у економічному зростанні національної економіки. 

Клієнтами в нашому випадку є органи державного управління та суб’єкти 

господарювання. 

Програмування в США визначається як процес постійної і спільної 

діяльності, до якої залучають як спеціалістів так і непрофесіоналів, під час 

якого проблеми визначені, завдання діяльності поставлені і робота по 

досягненню запланованих завдань виконується. В процесі стратегічного 

програмування в різних сферах адміністрування в США виділяють вісім 

головних етапів діяльності, з яких він складається: збір фактичної інформації; 

аналіз ситуації; ідентифікація проблем; визначення завдань; складання 

робочого плану виконання робіт; виконання робочого плану програми; оцінка 

прогресу в процесі виконання робочого плану програми; оцінка кінцевих 

результатів виконання програми.  

Процес програмування в цілому поділяється на дві основних стадії: перша, 

- планування програми (етапи з першого по четвертий);  друга, - діяльність по 

виконанню програми (етапи з п’ятого по сьомий включно з числа 

вищенаведених). Восьмий етап – оцінка кінцевих результатів програми поєднує 

дві наведені стадії програмування, оскільки в її процесі оцінюється як якість 

планування так і діяльність по виконанню програми, тобто усі попередні сім 

етапів.  

Оцінка прогресу в процесі виконання робочого плану програми, як і оцінка 

кінцевих результатів виконання програми в США є обов’язковою і має чітку 

внутрішню процедуру і відповідні наслідки. В Україні, до цього часу при 

розробці планів і програм в різних сферах адміністрування процедури оцінки як 

правило ігноруються. Тому цей аспект повинен бути особливим об’єктом уваги 

при розробці планів і програм в системі податкового адміністрування. 
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Універсальна процедура планування в ЄС, що застосовується також і в 

сфері адміністрування податків, має подібну до прийнятої в США процедуру і 

передбачає: аналіз ситуації; стратегічне фокусування; стратегічні цілі; 

визначення компонентних цілей розвитку, в складі яких економічний, 

соціальний та екологічний аспекти розвитку; план реалізації; фінансовий план; 

план моніторингу і оцінки [13].  

Щодо наведених компонентних цілей розвитку податкової системи в 

Україні, на наше глибоке переконання планування податків крім економічного 

аспекту, яким є максимізація надходжень з оптимізацією податкового 

навантаження на платників податків, має передбачати вплив оподаткування на 

соціальний та екологічний аспекти діяльності платників податків – суб’єктів 

господарювання.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити 

висновок, що, при певних позитивних зрушеннях, які відбулися в 2014-2018 

роках в сфері реформування системи оподаткування, на думку фахівців, 

податкова система в Україні все ще залишається складною і менш ефективною 

в порівнянні з іншими країнами. Однією з основних причин на наш погляд є 

відсутність системи податкового планування, яка базується на планах 

економічного розвитку суб’єктів господарювання – платників податків. 

Необхідність створення системи податкового планування з поєднанням 

податкових планів мікрорівня з макрорівнем економіки  пов'язана з 

необхідністю систематизації і конкретизації компонентного складу його 

методології, куди доцільно включати циклічний податковий аналіз для потреб 

планування, моніторинг податкових ризиків.  

Перспективи подальших досліджень проблематики податкового 

планування в системі державного регулювання оподаткування полягають в 

зосередженні уваги на нормативно-правових, інституційних та методологічних 

аспектах податкового планування. Наукового обґрунтування в даному 

контексті потребує механізм взаємодії податкових органів в процесі розробки 

ними податкових планів і програм відповідного рівня з суб’єктами 

господарювання, плани діяльності яких мають бути основою податкового 

планування в країні загалом.  Такий підхід позитивно вплине на розвиток усієї 

соціально-економічної системи країни.  
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У статті уточнена економічна сутність поняття «фінансового механізму 

системи соціального захисту населення», виділені методи, форми, джерела, 

чинники соціального захисту. Показано послаблення соціальної ролі держави, 

що викликано кризою державних фінансів. Показано скорочення державних 

соціальних програм та зменшення їх фінансування за останні роки. 
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системи соціального захисту, форми соціального захисту, соціальні 

трансферти. 

Постановка проблеми. Конституція української держави у ст. 3 визначає, 

що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя та здоров’я, а також 

безпека [1]. Зазначені положення Основного закону держави гарантуються за 

будь-яких умов – стабільного існування чи в умовах суспільних трансформацій, 

пандемій тощо. В умовах суспільних трансформацій, економічної, фінансової 

https://orcid.org/0000-0002-0959-5309
https://publons.com/researcher/1388092/larisa-osipova/
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та політичної нестабільності а наразі і загрози пандемії особлива роль у 

створенні системи безпечної життєдіяльності належить важливішим галузям 

соціальної сфери, до яких можна віднести галузь охорони здоров’я, освіти та 

науки, а також систему соціального захисту населення. Саме ці галузі 

формують найближче соціальне оточення та слугують джерелом задоволення 

основних соціальних потреб, прав та інтересів громадян України.    

Україна успадкувала розгалужену систему соціального захисту населення, 

яку за роки незалежності доповнила безліччю різноманітних соціальних 

програм та допомог. З одного боку, це дало змогу охопити переважну більшість 

населення країни різними формами соціального захисту, а, з іншого боку, 

суттєво збільшило навантаження на державні фінанси, які в умовах 

перманентних економічних, фінансових криз не можуть повністю забезпечити 

бездефіцитне фінансування зростаючих потреб системи соціального захисту. 

Розмір основних соціальних виплат залишається в Україні вкрай низьким, а 

громіздка система соціального захисту стала малоефективною з точки зору 

досягнення її основних цілей – зменшення рівня бідності, скорочення 

нерівності у доходах та підвищення якості життя населення. Дисбаланс у 

розвитку економіки, складна соціально-демографічна ситуація лише 

погіршують фінансове забезпечення соціального захисту населення, що у 

майбутньому може створити реальні загрози для національної безпеки України 

(як шляхом провокування соціальних вибухів, так і через економічні та 

фінансові кризи). Тому дослідження проблеми бюджетного фінансування 

соціального захисту в сучасних умовах є важливим як в теоретичному, так і в 

практичному плані. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування ефективної 

системи соціального захисту населення завжди перебувало в колі наукових 

інтересів багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Це пояснюється, 

головним чином, його важливістю як для економіки так і для суспільства в 

цілому. Зокрема, дана тема висвітлена у працях вчених-економістів                        

Л. М. Івашова, М. І. Мальований, А. Ю. Огінська, А. Л. Клименко, І. В. Гнидюк, 

О. П. Кириленко, Л. В. Лисяк, З. Лободіна, Н. Г. Пігуль, М. Б. Ріппа,                          

Т. І. Павлюк, О. П. Демченко та інші. 
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Мета статті. Метою даного дослідження є з’ясування та відображення 

особливостей функціонування фінансового механізму системи соціального 

захисту населення України та послаблення соціальної ролі держави, що 

викликано кризою державних фінансів. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування фінансового механізму 

системи соціального захисту населення в цілому може бути ефективним за 

умов узгодженої взаємодії фінансових механізмів її структурних складових. 

Відповідно до найбільш загальних позицій, термін «механізм» розглядаємо як 

сукупність складових (деталей) цілого (системи), які, взаємодіючи, служать для 

передачі та перетворення руху на кожному етапі й забезпечують рух системи у 

визначеному напрямку. Фінансовий механізм системи соціального захисту 

населення потрібно розглядати у вузькому та широкому розуміннях. У 

широкому – це сукупність автономних фінансових механізмів соціального 

страхування, соціального забезпечення та соціальних стандартів й гарантій, що 

комплексно взаємодіють, взаємодоповнюють один одного та сприяють 

ефективному його функціонуванню з метою забезпечення сталого розвитку 

держави та задоволення життєво необхідних потреб кожного громадянина на 

рівні не нижче прожиткового мінімуму. Фінансовий механізм системи 

соціального захисту населення у вузькому розумінні – це певний комплекс 

спеціально розроблених, законодавчо закріплених та визначених соціально-

економічною політикою форм і методів, інструментів і важелів акумулювання, 

перерозподілу і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 

добробуту кожного члена суспільства та підвищення рівня соціального захисту 

найбільш незахищених верств населення – осіб з обмеженими фізичними і 

розумовими можливостями, безробітних, багатодітних родин, дітей-сиріт та ін.  

Безпосередньо методи фінансового забезпечення в Україні реалізуються 

через три основні форми соціального захисту: соціальне страхування, соціальне 

забезпечення та соціальну допомогу.  

Сам процес фінансового забезпечення можливо умовно поділити на два 

етапи: формування фінансових ресурсів; використання фінансових ресурсів. 

Кожен з етапів характеризується набором певних елементів. 
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Основним джерелом фінансових ресурсів у соціальному захисті є ВВП, в 

процесі розподілу та перерозподілу якого формуються первинні та вторинні 

доходи інституційних секторів економіки, частина яких через сплату податків 

та соціальних внесків (обов’язкових чи добровільних) спрямовується на 

формування централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів. 

Ці джерела можна об’єднати у три великі групи: 1) державні централізовані 

фонди (до них відноситься державний та місцеві бюджети, а також усі соціальні 

фонди, які входять до їх складу); 2) державні децентралізовані фонди (до даної 

групи входять фонди загальнообов’язкового державного соціального 

страхування); 3) недержавні соціальні фонди (які формуються за рахунок 

добровільних внесків підприємств, населення та держави).  

Однією з головних умов успішного функціонування системи соціального 

захисту є збалансування потреби у фінансових ресурсах з наявними доходами. 

Основні фактори, які впливають на потребу у фінансових ресурсах для 

соціального захисту населення, представлені на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Основні чинники, які впливають на потребу у фінансових ресурсах 

для соціального захисту населення 

• ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТИХ ОСІБ, ЯКІ 
МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ВИПЛАТ ТА ЇХ РОЗМІР

ЕКОНОМІЧНІ

• ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ)

ПОЛІТИЧНІ
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ДЕМОГРАФІЧНІ
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Незважаючи на значну кількість чинників, які прямо чи опосередковано 

впливають на фінансове забезпечення, все-таки найбільший вплив на потребу у 

фінансових ресурсах має кількість та розмір соціальних трансфертів, які 

існують у системі соціального захисту. 

Соціальні трансферти надаються через різні програми соціального захисту 

населення. Досягнення стратегічних і тактичних пріоритетів соціального 

захисту населення не можливе без розбудови відповідного механізму їхньої 

реалізації у розрізі трьох складових: правової, організаційної та фінансової 

підсистем. Правова підсистема механізму реалізації соціального захисту 

населення має передбачати розробку і затвердження комплексу нормативно-

правових актів, що формують юридичне підґрунтя для прийняття практичних 

рішень, а саме: визначають коло осіб, на яких поширюються заходи 

соціального захисту та принципи його надання; врегульовують сфери 

відповідальності самих індивідів, суб'єктів господарювання і держави (в тому 

числі центральних органів влади, місцевого самоврядування) у царині 

соціального захисту; закріплюють види та форми матеріальної, фінансової та 

інших видів допомоги, які надаються в рамках реалізації заходів соціального 

захисту та ін. Організаційна підсистема механізму реалізації соціального 

захисту має передбачати формування системи його організаційного 

забезпечення, а саме: мережі органів загальної та спеціальної компетенції у 

сфері соціального захисту населення, розподіл повноважень і відповідальності 

між органами управління соціальним захистом на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою та ін. [2].  

Фінансовий механізм реалізації соціального захисту населення передбачає 

формування джерел фінансових ресурсів, що направляються на виконання 

відповідних програм і заходів, а також обґрунтований вибір методів, форм та 

важелів їх використання. У ринковій економіці соціальний захист населення 

реалізується за допомогою фінансових ресурсів усіх економічних агентів: 

домашніх господарств, суб'єктів господарювання і держави (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурно-логічна схема фінансового механізму реалізації 

соціального захисту населення 

Не зважаючи на доволі диверсифіковану структуру джерел фінансування 

соціального захисту населення, головну роль серед них все ж відіграють кошти, 

акумульовані у централізованих і децентралізованих фондах фінансових 

ресурсів держави.  
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Поряд зі коштами бюджетів усіх рівнів, важливим джерелом 

фінансування соціального захисту населення виступають кошти соціального 

страхування, в першу чергу Пенсійного фонду України. За рахунок коштів 

системи соціального страхування формується добробут більшості громадян 

після завершення ними активної трудової діяльності, а також у випадку 

реалізації соціальних ризиків, що призвели до тимчасової чи постійної втрати 

працездатності.  

В останні роки в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, 

спостерігається послаблення соціальної ролі держави, що викликано, 

насамперед, кризою державних фінансів. Відбувається скорочення державних 

соціальних програм або зменшення їх фінансування. Більшу вагу починає 

відігравати соціальне страхування, зокрема недержавне. За таких умов, 

оптимального фінансового забезпечення соціального захисту можна досягнути 

лише за гармонійного розвитку усіх форм соціального захисту, що ніяким 

чином не повинно позначитися на соціальній захищеності громадян України.  

Протягом 2014-2016 років Україні вдалося ліквідувати стійкий 

квазіфіскальний дефіцит та подолати економічну кризу шляхом запровадження 

рішучих структурних реформ та серйозної фіскальної консолідації з метою 

усунення ключових макрофіскальних диспропорцій та скорочення державного 

боргу (з 4,9% ВВП у 2014 році до 1,8% у 2017 році) (рис. 3). 

До 2016 року зростання було відновлено, інфляція значно знизилася, а 

міжнародні резерви частково відновилися (рис. 3).  

 

 

 

Рисунок 3 - Фіскальний дефіцит та державний борг України 2013-

2021 рр..(% від ВВП) [3,4] 
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Ці зміни підтримувалися механізмом розширеного фінансування (МРФ) 

МВФ, розробленим для підтримки макроекономічної стабілізації та програми 

антикорупційного реформування [5]. Зважена фіскальна політика підтримувала 

економіку у стабільному стані, але вона залишалася вразливою через повільне 

зростання (у міжнародному порівнянні), політичну невизначеність, 

неврівноваженість бізнес-клімату, судової та антикорупційної реформ. МВФ 

висловив занепокоєння щодо подальшої вразливості економіки України до 

ризиків (включаючи велику частку боргу в іноземній валюті, що збільшує 

вразливість від коливань обмінного курсу) та рекомендував країні провадити 

жорстку фіскальну політику з метою утримання державного боргу під 

контролем (зберігаючи первинний профіцит на рівні близько 1,0-1,5% ВВП). 

Рекомендований підхід також включав протистояння переходу до популістської 

політики, уникнення зниження податків і покращення податкового та митного 

адміністрування [5]. Українська економіка почала скорочуватися ще до кризи 

COVID-2019. У другій половині 2019 року економічне зростання в Україні 

почало уповільнюватися. 

Підвищення курсу національної валюти негативно вплинуло на умови 

торгівлі України, а глобальне сповільнення економіки знизило ціни на ключові 

експортні позиції. У той самий час державні видатки зменшилися, що 

відображало погіршення показників надходжень та скорочення видатків на 

житлові субсидії. Промислове виробництво почало скорочуватися, реагуючи на 

зниження попиту та зростання конкуренції. Починаючи з січня 2020 року, ВВП 

України почав своє падіння (на 0,5% порівняно з січнем 2019 року) [6]. 

Очікуючи та реагуючи на COVID-19 та пов’язану з ним економічну 

невизначеність, уряд України переглянув макроекономічний прогноз на 2020 

рік у сторону зменшення, знизив очікування щодо зростання ВВП, збільшив 

прогнозні значення інфляції та безробіття  та призупинив середньострокове 

планування, обмеживши його часовим горизонтом в один рік (рис. 4).   
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Реальний ВВП (зміни у % до попереднього року) 

 

ІСЦ (середньорічне значення, %) 

 

Безробіття (визначення Міжнародної організації 

праці, %) 

 

Баланс рахунку поточних операцій (% ВВП) 

 МВФ (червень 2020)                Консенсус (квітень 2020)                        Уряд (березень 2020) 

Рисунок 4 – Основні макроекономічні підсумки з 2010 по 2022 рік (прогноз) 

[3,7,8,9,10,11] 

Ця ситуація відобразилась на державних видатках і програмах соціального 

забезпечення. В динаміці видатків центрального уряду на соціальний захист 

протягом 2015-2020 рр. чітко прослідковується їх скорочення (таблиця 1).  

Таблиця 1 – Видатки центрального уряду на соціальний захист у 2015-2020 

рр.. 

Стаття 

видатків 

Видатки як % ВВП  Видатки як % Державного бюджету  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

план 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

план 

Соціальний 

захист 

8.7 10.3 9.1 8.2 7.5 6.6 29.88 36.0 32.4 29.6 27.8 25.1 

 

Складено на основі [3] 

В Державному бюджеті 2020 року у сфері соціального захисту населення 

продовжилось скорочення видатків на соціальні програми (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Аналіз змін у Державному бюджеті 2020 року у сфері 

соціального захисту населення 

Основні зміни в програмах соціального захисту. млн.. грн.. 

Програма  Було Стало  Зміна % 

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної 

роботи та інших працівників системи соціального 

захисту 

0,7 0 -0,7 -100,0 

Розселення та облаштування депортованих 

кримських татар та осіб інших національностей, які 

були депортовані з інших територій 

20 0 -20 -100,0 

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у грошовій формі 

47570 39329.5 -8240 -17,3 

Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних 

послуг» 

100 10 -90 -90,0 

Компенсація частини витрат на здійснення заходів з 

реалізації державних програм з соціального захисту 

населення 

150 10 -140,0 -93,3 

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок 

та підвищення пенсій, призначених за пенсійними 

програмами та дефіциту коштів Пенсійного фонду 

172576 202280,4 +29704 +17,2 

Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації осіб із інвалідністю 

1532,6 1195,6 -337 -22,0 

Складено на основі [3] 

Ліквідовано програму підвищення кваліфікації фахівців системи 

соціального захисту в ОТГ. У 2020 році Мінсоцполітики планувало провести 

короткострокові семінари з питань надання соціальних послуг для підвищення 

кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи 

соціального захисту, які забезпечують виявлення осіб/сімей з дітьми, які 

проживають в об’єднаних територіальних громадах і перебувають в складних 

життєвих обставинах, з метою надання їм соціальних послуг, в тому числі 

соціального супроводу. Ідея полягала в допомозі ОТГ реалізувати новий Закон 

«Про соціальні послуги». На цю програму передбачалось 686 тис гривень. 

Проте Уряд і Парламент прийняли рішення повністю скоротити 

фінансування цієї програми. Державна підтримка розвитку соціальних послуг 

завершилась, так і не почавшись. 

Ліквідовано програму розселення та облаштування депортованих 

кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з 
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території України. Щороку держава виділяла невелику суму на підтримку та 

соціальний захист кримських татар та інших громадян, які були депортовані з 

України. Урядовою постановою від 9.06.2011 №647 визначається напрямок 

державної підтримки таких осіб. Зокрема, кошти держбюджету направлялись 

на будівництво та придбання житла, надання їм одноразової матеріальної 

допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, закладів 

культури і охорони здоров'я в місцях компактного проживання депортованих 

осіб, будівництво та реконструкцію шкіл і фельдшерсько-акушерських пунктів, 

тощо. У 2020 році в держбюджеті на ці заходи передбачалось 20 млн. грн., у 

2019 – 45,3 млн. гривень. Прийнятими змінами Парламент повністю припинив 

фінансування цієї програми. 

Зменшено видатки на виплату пільг і житлових субсидій населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг. Держава скоротила видатки на виплату 

пільг і житлових субсидій на 8,2 млрд. гривень (на 17%). Скорочення видатків 

пояснюється Урядом як «очікувана економія видатків на виплату пільг і 

субсидій у зв’язку із переглядом ціни на газ та тарифів на послуги 

теплопостачання, підвищення у минулому році доходів громадян». Проте, якщо 

кошти в держбюджеті закінчяться – заборгованість держави перед громадянами 

і перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги буде рости. 

До того ж Уряд затвердив підвищення соціальних нормативів для розрахунку 

субсидій, що потребує додатково 1,1 млрд. грн. щомісяця. Наслідок скорочення 

видатків можна буде спрогнозувати лише у наступному опалювальному сезоні 

– з жовтня місяця (в літній період пільги та субсидії мінімальні). 

Суттєво скорочено видатки на реалізацію пілотного проєкту «Розвиток 

соціальних послуг». У 2020 році Уряд планував підтримати об’єднані 

територіальні громади в їх бажанні розвивати соціальні послуги. У рамках 

проєкту, відповідно до Урядової постанови від 3.03.2020 №204, держава 

планувала підтримати розвиток таких соціальних послуг: 

• денний догляд для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю; 

• супровід під час інклюзивного навчання; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D0%BF
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• соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці; 

• тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що 

здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; 

• підтримуюче проживання. 

Обсяг фінансування проєкту із Державного бюджету у 2020 році складав 

100 млн. гривень. Уряд планував підтримати, як мінімум, 50 ОТГ і надати їм по 

2 млн грн на фінансування соціальних послуг. Парламент урізав фінансування 

цього проєкту на 90%, залишивши лише 10 млн гривень. Як і з програмою 

навчання працівників сфери соцзахисту ОТГ, Уряд та Парламент фактично 

повністю відмовились підтримувати розвиток соціальних послуг. 

Суттєво скорочено видатки на компенсацію частини витрат ОТГ на 

здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту 

населення. У 2020 році держава прийняла курс на створення фронт-офісів у всіх 

органах місцевого самоврядування. Відповідно до Урядової постанови 

від 26.02.2020 №148, виконавчий орган ради ОТГ мав отримувати кошти при 

передачі документів щодо призначення громадянам субсидій, пільг, державних 

допомог в райдержадміністрацію. Це було зроблено з метою наближення 

послуг до жителів ОТГ, щоб вони не їздили в райцентр. Компенсація мала 

надаватись виключно за умови використання програмного комплексу 

«Соціальна громада». За 1 пакет документів держава планувала надавати 15 

грн. Всього у державному бюджеті було закладено 150 млн. грн. Після 

скорочення залишилось тільки 10 млн. гривень. Тобто, розвиток системи 

соцзахисту в громадах далі не буде активно підтримуватись державою. 

 Скорочено видатки на заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю. Держава зменшила фінансування заходів із 

соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю на 337 млн 

грн (на 22 %). Кошти із зазначеної програми направляються на: 

• виплату одноразової матеріальної допомоги непрацюючим та особам з 

інвалідністю; 

• санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2020-%D0%BF
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• забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 

• придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з 

інвалідністю. 

Таке скорочення перш за все призведе до припинення придбання 

спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. 

Зазначені авто держава передавала органам місцевого самоврядування для 

розвитку соціального таксі. У 2019 році в держбюджеті на це було передбачено 

30 млн грн. 

Всього видатки Мінсоцполітики скоротили на 9,8 млрд. грн (на 8,3%), а 

видатки Пенсійного фонду збільшили на 29,7 млрд. грн (на 17,2%). На жаль, 

вищезазначені зміни фактично припиняють державну підтримку багатьох 

соціальних ініціатив, що негативно вплине на розвиток сфери на місцях. 

В державному бюджеті на 2021стаття видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення зменшилась на 1.5%. Під час доопрацювання до 

другого читання Кабмін збільшив доходи на 21 млрд. грн, а витрати, навпаки, 

зменшив на 2,8 млрд. – до 1 трлн 328 млрд. Структуру видатків державного 

бюджету на 2021 представлено в таблиці 3.  

Таблиця 3 – Видатки Державного бюджету на 2021 р. 

Стаття видатків % млрд. грн 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 23,6% 313,7 

Субвенції із державного бюджету місцевим кошторисам 12,3% 163.7 

Обслуговування боргу 12,3% 159.8 

Охорона здоров’я 11.9% 157,5 

Забезпечення громадської безпеки порядку  9,2 122,1 

Оборона 9 119 

Економічна діяльність 7,6 100,7 

Освіта 4,9 64,7 

Державний апарат, вибори, референдуми 4.2 55.4 

Судова влада  3,3 43,5 

Духовний та фізичний розвиток 1,4 19,1 

Охорона довкілля 0,6 8,5 

Житлово-комунальне господарство 0,03 0,4 

Джерело: [12] 
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23,6% (313,7 млрд. грн.) від загальної суми видатків держбюджету складе 

соціальний захист населення і соцзабезпечення. Сюди входять соцзахист 

пенсіонерів, ветеранів, сім'ї, дітей та молоді, безробітних, соціальний захист на 

випадок непрацездатності. На медицину в 2021 році піде 11,9% видатків 

бюджету (157,5 млрд. грн.). Це фінансування Центрів екстреної медичної 

допомоги, спеціалізованих і стоматологічних клінік, фельдшерсько-

акушерських пунктів, лікарень і санаторно-курортних установ, лікарень 

загального профілю, перинатальних центрів, протиепідемічних заходів, станцій 

переливання крові. На освіту спрямують 4,9% видаткової частини бюджету. Це 

фінансування установ загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти, професійної освіти, закладів вищої, післядипломної 

та позашкільної освіти, програм матеріального забезпечення навчальних 

закладів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, соціальний 

захист – це багаторівнева система економічних, соціальних та правових 

відносин з управління соціальними ризиками суспільства для ліквідації їх 

небажаних наслідків та забезпечення належного рівня життя [13; с. 250]. 

Фінансове забезпечення соціального захисту можна визначити як систему 

грошових відносин розподільчого характеру, в процесі яких за рахунок 

податків та спеціальних внесків формуються централізовані та децентралізовані 

фонди фінансових ресурсів, що в подальшому використовуються на 

фінансування соціальних виплат. Основними формами соціального захисту, 

через які відбувається безпосередньо фінансування соціальних трансфертів, є 

соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальна допомога. Не 

зважаючи на різні джерела фінансування та умови виплати соціальних 

трансфертів, дані форми доповнюють одна одну, створюючи всеохоплюючу 

систему соціального захисту населення.  

В Україні діяльність держави із приводу фінансування соціальної сфери 

має надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це, у першу чергу, 

зумовлено різким падінням доходів більшості населення й орієнтацією 
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громадян на отримання допомоги саме від держави. Значний рівень 

фінансового забезпечення соціальних видатків в Україні не є показником, що 

система соціального захисту й забезпечення населення є ефективною з точки 

зору доступності та якості надання соціальних послуг і соціальної допомоги 

[14; с. 72]. 

Сьогодні основною метою соціального захисту є забезпечення виживання 

соціально незахищених верств населення та першочерговий захист окремих 

категорій громадян. Як перспективну необхідно розглядати мету, що відповідає 

ст. 46 Конституції України, згідно з якою громадяни мають право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та інших випадках, передбачених законом [1]. Отже, в умовах 

економічної нестабільності та катастрофічної нестачі коштів, зростання числа 

осіб, що потребують державної допомоги, фінансування соціальної сфери 

залишається актуальною проблемою, для вирішення якої доцільно 

продовжувати подальші теоретичні дослідження у цьому напряму та приймати 

практичні рішення для реалізації яких залучати не лише державу, а й 

пересічних громадян та господарюючі структури.  

Основними напрямами вдосконалення механізму фінансового забезпечення 

соціальної сфери повинні стати: посилення відповідальності за нецільове 

використання коштів; оптимальне розмежування повноважень щодо здійснення 

видатків між органами влади всіх рівнів; залучення неурядових організацій до 

надання соціальних послуг із метою підвищення їх якості тощо. Лише 

комплексне впровадження окреслених заходів дозволить досягти підвищення 

ефективності фінансування соціальної сфери та поліпшення якості життя 

населення як основної мети реалізації соціально-економічної політики держави. 

Пошук шляхів вирішення проблеми фінансування соціального захисту 

повинен бути направлений, насамперед, на оптимальний перерозподіл 

фінансових ресурсів у системі соціального захисту, а не на подальше 

скорочення його програм. 
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Постановка проблеми. Ринок праці відображає більшість політичних і 

соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі. Стан ринку праці 

визначає становище національної економіки в цілому, і методи 

макроекономічного регулювання, і ефективність соціальної політики, особливо 

у сфері загальної та професійної освіти. Тому необхідно оптимізувати ситуацію 

на ринку праці, що забезпечить зростання виробництва та добробуту 

українського населення. 

Механізм регулювання процесів розподілу і використання робочої сили 

України перебуває на початковому етапі становлення внаслідок нерозвиненості 

самого об’єкта – територіального ринку праці, де ще не склалася масова 

пропозиція робочої сили з боку незайнятого населення, і ще не створена 

розгалужена ринкова інфраструктура, яка б забезпечувала швидку й ефективну 

адаптацію робочої сили до змін в умовах господарювання. Необхідність 

поглибленого дослідження, пошуку оптимальних форм кількісно-якісного 

поєднання попиту на робочу силу та її пропозиції на основі гармонізації 

економічних відносин між усіма суб’єктами регіонального відтворювального 

процесу вимагає всебічного наукового вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомим внеском у вивченням 

проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні внесли такі 

вітчизняні науковці: Васильченко В.С., Грішнова О.А., Джегур Г.В., Зезека 

Н.О., Петюх В.М., Савченко В.В. та інші. Результати досліджень цих вчених 

висвітлюють важливі аспекти впливу соціально-економічних факторів на 

підвищення зайнятості населення та ефективності праці в суспільному 

виробництві.  

Мета статті полягає у аналізі та розробці пропозицій щодо перспектив 

розвитку ринку праці. Реалізація поставленої мети зумовлює необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- оцінити не тільки рівень офіційного та прихованого безробіття, а також 

фрикційного, структурного, інституційного та циклічного; 
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- проаналізувати низький середній рівень заробітків і відповідно низька 

питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці 

найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова 

диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері; 

визначити практичні дії по формуванню відповідного соціального-

економічного середовища, максимально орієнтованого на розвиток усієї 

системи відтворення сукупної робочої сили. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день ринок праці України 

відновився на 70 – 80 % від докризових показників. Проте етап «влади 

роботодавця» не залишається позаду, а кандидати демонструють високу 

активність з переважанням матеріальної мотивації. Зростання зарплат в 2015 

році досить повільний, в наступному році - незначний (не більш ніж на 3 – 5 %), 

а в 2017 р. в 2 рази. 

На ринку праці зберігається і поступово посилюється тенденція дефіциту 

кваліфікованого персоналу. Причини тому – експансія національних і 

закордонних компаній у регіони України, високі вимоги до претендентів та 

недостатній рівень кваліфікації фахівців, дефіцит вузько спеціалізованого 

персоналу та швидке підвищення очікувань кандидатів. 

За експертними даними АНКОРу в Україні, найбільш динамічно 

зростаючими галузями є банківський сектор, агропромисловий комплекс, 

промисловість, товари народного споживання, фармацевтика, інформаційні 

технології. З функцій зараз найбільш затребувана фінансова, продажів, 

виробництва і адміністративна. 

Спостерігається високий рівень рухливості ринку претендентів: 40% 

працюючих претендентів знаходяться в активному пошуку; 49% не шукають, 

але готові розглянути цікаві пропозиції; 63% кандидатів розглядають 

паралельно два – три пропозиції про роботу; 53% очікують кар'єрного 

зростання протягом року – двох з моменту початку роботи в новій компанії[5]. 

Ми відзначаємо зростання трудової міграції в Україні, що пов'язано з 

незадоволеністю шукачів умовами праці – в основному із-за відсутності 
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перспектив розвитку та рівня оплати праці. За даними дослідження АНКОРа 

«Картка руху персоналу в Україні», у 30% респондентів є досвід переїзду в 

інший регіон/країну, причому 84% з них отримали позитивний досвід, ще 37% 

респондентів хочуть змінити локацію. 

У той же час чинниками, що підвищують лояльність персоналу, за даними 

дослідження АНКОРа «Мотивація персоналу: кар'єрні очікування шукачів», є 

перспектива професійного розвитку, кар'єрний ріст та стабільність організації 

на ринку. Підвищення окладу є основною мотивацією для роботи в конкретній 

компанії, проте очікування кандидатів не збігаються з пропозиціями 

роботодавців. В середньому цей показник розходиться на 10 – 20%. На 

українському ринку спостерігається повільне зростання заробітних плат, за 

прогнозами, в подальшому збільшення буде незначним. 

Зарплатні очікування шукачів досить високі. В середньому при зміні 

роботи претендент хоче збільшити свій дохід на 30%, коли роботодавець 

готовий підвищити оклад приблизно на 20%[5]. Основним мотивуючим 

фактором утримання персоналу більше п'яти років є збільшення зарплати і 

можливість кар'єрного росту. 

Під час кризи на ринку стало набагато більше кваліфікованих кандидатів. 

Після нього кількість пропозицій від компаній збільшилася, і претенденти 

отримали більше можливостей для вибору кращих умов. Однак вимоги до 

кандидатів з боку роботодавців залишилися на колишньому, досить високому 

рівні. На ситуацію впливає активний розвиток бізнесу в Україні західних 

компаній, у яких вимоги до кваліфікації кандидатів вище, ніж в українських 

організаціях. 

Сучасна структура зайнятості в Україні – як за секторами економіки, так і 

за професійним статусом – далека від стандартів економічно розвинених країн. 

На сучасному етапі розвитку економіки України проблеми безробіття стають 

одними з найбільш злободенних. Саме від того, зайнята людина чи безробітна, 

який рівень сукупних доходів отримує, залежить мотивація людини до 

продуктивної праці, а, відповідно, і рівень добробуту нації в цілому. 
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Деякі вчені вважають, що саморегулююча економіка не може перебороти 

безробіття. Рівень зайнятості залежить від так званого «ефективного попиту» 

(спрощено – рівня споживання й інвестицій). Дж. М. Кейнс писав: "Хронічна 

тенденція до неповної зайнятості, характерна для сучасного суспільства, має 

свої корені в недоспоживанні"[2, с.137-432]. Недоспоживання виражається в 

тім, що в міру підвищення доходів у споживача у нього в силу психологічних 

факторів «схильність до заощадження» перевищує «спонукання до інвестицій», 

що веде за собою спад виробництва і безробіття. Таким чином, неминучість 

кризи саморегулюючої економіки, вказує на необхідність державного 

економічного впливу для досягнення повної зайнятості. Насамперед, варто 

підвищити ефективний попит, знижуючи позичковий відсоток і збільшуючи 

інвестиції. 

Безробіття, з одного боку, характеризує потенційні можливості 

використання робочої сили, а з іншого, - впливає на залучення трудових 

ресурсів у виробництво товарів і послуг. Існує кілька видів безробіття, 

економічний зміст яких визначає їхній вплив на розвиток трудових ресурсів. 

При цьому деякі види безробіття виникають з об'єктивних причин і притаманні 

всім країнам з розвиненою ринковою економікою, інші пов'язані із 

суб'єктивними причинами. Наприклад, фрикційне безробіття характеризує 

плинність персоналу підприємства, пов'язану зі зміною робочих місць і місця 

проживання. Серед сукупної робочої сили певна її частина постійно перебуває 

в русі, переміщуючись на нові робочі місця. Цей тип безробіття охоплює 

трудові ресурси, що незайняті з причин переходу з одного місця роботи на інше 

і упродовж нетривалого часу (наприклад, тижня) мають приступити до роботи 

на новому місці, а також працівників тих галузей, де тимчасові звільнення є 

нормою без впливу на загальний рівень доходів працівників, наприклад, у 

будівництві чи сільському господарстві. 

У період впровадження інновацій, рух робочої сили активізується, тому 

безробіття, що виникає в результаті інноваційного розвитку, пов'язане з 

позитивними економічними тенденціями та називається структурним. При 

цьому працівники змушені підвищувати свою кваліфікацію, що позитивно 

впливає на розвиток підприємств і зростання доходів персоналу. 
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Виникнення інституційного безробіття пов'язане з недосконалою 

організацією інформації про стан ринку праці, що надають служби зайнятості. 

Це виражається насамперед у поганій поінформованості про наявність 

вакантних робочих місць. Також високі допомоги з безробіття і податки на 

доходи працівників стимулюють зростання рівня інституційного безробіття. 

Особливо небезпечним для економіки є безробіття, викликане спадом 

промислового виробництва під час економічної кризи. При цьому сукупний 

попит на товари та послуги зменшується, зайнятість трудових ресурсів 

скорочується, а циклічне безробіття зростає. 

Зниження рівня такого виду безробіття пов'язане з необхідністю 

пожвавлення та підйому виробництва, що веде до зниження кількості 

безробітних. 

Негативний вплив на зайнятість трудових ресурсів чинить зростання рівня 

прихованого безробіття - це особи, офіційно незареєстровані у службах 

зайнятості. Якщо в країнах з розвиненою ринковою економікою побоюються 

зростання добровільного безробіття, викликаного небажанням окремих 

представників працездатного населення працювати через високі соціальні 

допомоги у зв'язку з безробіттям, то в нашій країні ситуація протилежна. Вона 

визначається низьким рівнем соціальної допомоги у зв'язку з безробіттям та 

складністю процесу реєстрації безробітних у службах зайнятості. 

Отже, важливо оцінити не тільки рівень офіційного та прихованого 

безробіття, а також фрикційного, структурного, інституційного та циклічного, 

тому що динаміка рівня безробіття зумовлена різними причинами. Відомо, що в 

реальних економічних умовах ринок праці перебуває у неврівноваженому стані, 

пов'язаному з існуванням об'єктивного безробіття. 

На сьогоднішній день стан ринку праці характеризується наявністю низки 

проблем, які заважають нормальному соціально-економічного розвитку як всієї 

країни, так і її окремих регіонів. Актуальними лишаються проблеми 

економічної активності населення, кількісно якісного дисбалансу між 

пропозицією та потребою у робочій силі, низького кваліфікаційного рівня 
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незайнятого та працюючого населення, а також проблеми зайнятості молоді та 

інвалідів (порівняно низький рівень освіти інвалідів і їх професійної 

підготовки; недостатній рівень підтримки тих, хто вперше виходить на ринок 

праці (випускників навчальних закладів; недостатня кількість робочих місць, на 

яких може бути задіяна праця  інвалідів), нелегальні зовнішні трудові міграції, 

неформалізовані внутрішні трудові міграції та тіньовий ринок праці. 

Найголовніші проблеми сучасного ринку праці: 

- нелегальна праця громадян України поза межами країни – за статистикою 

легальної еміграції громадян України, легально за кордоном живуть і працюють 

1,14 мільйона українців. Проте, за неофіційними даними, кількість українців, 

які живуть і працюють за кордоном, становить приблизно 5-7 мільйонів осіб. 

Україна опинилася на десятому місці за кількістю емігрантів, які виїхали до 

найбільш економічно розвинених країн. Про це повідомляє британське видання 

The Guardian. На першому місці за кількістю емігрантів перебуває Китай. 

- низький рівень середньої заробітної плати. 

- зайнятість молоді. 

Для подолання першої проблеми (нелегальної міграції) необхідна 

реалізація державної політики з питань міграції та національної безпеки, 

спрямованої на активізацію протидії нелегальній міграції. З метою скорочення 

масштабів нелегальної трудової міграції населення за межі країни та посилення 

соціального захисту українських працівників за кордоном Верховній Раді 

України та Кабінету Міністрів України потрібно приєднатися до конвенцій 

МОП щодо захисту прав працівників-мігрантів, інтенсифікувати зусилля щодо 

підписання угод про працевлаштування з країнами-реципієнтами української 

робочої сили, запровадити спеціальні посади у дипломатичних та консульських 

представництвах за кордоном у країнах призначення мігрантів, розробити 

програму стимулювання самозайнятості та мікро-підприємництва для осіб, які 

повертаються після трудової діяльності за кордоном. 
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Наступною безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять 

далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і відповідно низька 

питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці 

найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова 

диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері [1, с.156].  

За умов проведення економічних реформ і подолання призових явищ в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства основним об’єктом регулятивного впливу 

можуть стати процеси деструктивного і дезінтеграційного характеру у сфері 

зайнятості населення, на яких аномальне загострення проблем безробіття та 

працевлаштування населення вимагає активних, цілеспрямованих засобів 

протидії. Залежно від прийнятого варіанта загальної санації економіки регіону і 

основних структурно-функціональних характеристик територіальних ринків 

праці визначити практичні дії по формуванню відповідного соціального-

економічного середовища, максимально орієнтованого на розвиток усієї 

системи відтворення сукупної робочої сили. З огляду на це, на особливу увагу 

заслуговують такі процеси. 

По-перше, обмеженість вибору прийнятого сфери прикладання праці для 

населення, яке бажає працювати за наймом, внаслідок недостатньої 

розвинутості альтернативних державному секторів економіки, а також 

зростання виробництва спричиняють високий рівень вимушеної неповної 

зайнятості населення, формування територіально локалізованих осередків 

підвищеного зареєстрованого і прихованого безробіття. 

По-друге, склалися не адекватні зрушення в економічній базі 

територіального розвитку і змінам в обсягах виробництва темпи формування 

основного резервного сегмента ринку праці — контингенту вивільнених 

працівників, за допомогою якого в ринковій системі господарювання 

забезпечується перерозподіл робочої сили на користь найперспективніших 

сфер господарювання, і тим самим вдосконалюються територіально-галузева 

структура зайнятості населення. 
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По-третє, незбалансованість процесів відтворення робочих місць з 

наявною робочою силою, нагромадження виробничого устаткування з 

наднормативним строком експлуатації посилюють суперечність між 

формальною зайнятістю працездатного населення і фактичною ефективністю 

праці, між наявністю робочих місць і результативністю виробничої діяльності. 

По-четверте, погіршення якісного складу робочої сили, її низька 

конкурентоспроможність і надмірне резервування її найбільш кваліфікованої 

частини призводять до втрат раніше створеного професійно-освітнього 

потенціалу регіонів. 

Безумовно, регулювання попиту на робочу силу та її пропозиції через 

вплив та господарські інтереси — це найперспективніший шлях. Але 

виникають ситуації, пов’язані переважено з істотною зміною рівня пропозиції 

робочої сили внаслідок її територіального переміщення, що потребують 

розробки відносин самостійного механізму реалізації. 

Першоосновою економічного регулювання ринку праці повинні стати 

реальна вартість робочої сили і ефективна зайнятість населення, яка в наших 

умовах передбачає активізацію процесу вивільнення надлишкової робочої сили, 

формування мобільного резерву робочої сили, легалізацію прихованого 

безробіття [4, с.47-61]. 

Слід враховувати і ту обставину, що порушення так званої «абсолютної 

економічної» межі підвищення загального рівня зайнятості населення нам не 

загрожує, бо система партнерства і насиченість ринку товарами вітчизняного 

виробництва не досягли того рівня, який би міг спричинити зростання саме на 

цьому ґрунті рівня безробіття і загострення соціально-економічних проблем               

[5, с.140-141]. 

Доводиться визнати, що регулювання на територіальних ринках праці 

таких процесів, як трансформування прихованої форми безробіття в явну, 

формування мобільного резерву робочої сили, — це пошук компромісних 

рішень між шляхами розв’язання соціальних проблем зайнятості та 

необхідністю реалізації вимог ефективності. Зважаючи на те, що тільки 
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високоефективна економіка здатна забезпечити несуперечливе і усталене 

вирішення соціальних питань, слід визначити її пріоритетність на етапі 

переходу до ринкових відносин. Необхідно підкреслити і цей висновок і 

практичні дії, що повинні випливати з нього, не означають ігнорування таких 

проблем соціального захисту населення, як, наприклад, гарантоване 

працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю та інших, найуразливіших 

на ринку праці, його категорій. Загальне зниження навантаження і тиску, які 

справляє на економічну систему надлишкова чисельність зайнятих працівників, 

дозволить через піднесення продуктивності праці значно розширити фінансові 

можливості соціальної підтримки населення [6]. 

Отже, інтенсивне вивільнення робочої сили, з її наступним територіально-

галузевим перерозподілом на користь наукомістних виробництв, соціально 

орієнтованих видів діяльності, галузей, які працюють на споживчий ринок, є 

об’єктивною необхідністю, що вимагає синхронізації сучасних методів і форм 

макро- та мікроекономічного впливу на регіональні та локальні ринки праці з 

метою формування високомобільного і конкурентоспроможного контингенту 

робочої сили. Якісно новий рівень територіально-галузевої мобільності робочої 

сили може бути досягнутий шляхом узгодження таких процесів, як створення 

необхідних технологічних умов виробництва на рівні низових економічних 

структур і формування відповідного соціально-економічного механізму 

швидкого пристосування параметрів робочої сили до вимог попиту на неї на 

рівні галузей, регіонів в цілому. 

Очевидно, що фінансова стабілізація, не підкріплена стабілізацією 

виробництва, тому що викликає катастрофічний зріст безробіття. Тому 

центральним елементом політики зайнятості повинна стати економічна 

політика, спрямована на пожвавлення ділової активності, проведена одночасно 

з придушенням інфляції, зміною фізично і морально застарілого виробничого 

апарата й усуненням причин, що породили його низьку ефективність. Зазначені 

процеси з трансформації економіки України повинні проходити на тлі 

монетарної політики, тому що в іншому випадку інфляція зведе нанівець 

зусилля реформаторів. Цей висновок випливає з зазначеної вище специфіки 

нашої економічної системи [3, с. 35-39]. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Традиційні методи 

подолання безробіття, використовувані при циклічній і структурній кризі 

економіки, для вирішення проблем зайнятості в Україні не знаходять своєї 

підтримки. Вихід із кризи – можливий лише за умови швидкої трансформації 

економічної системи і модернізації виробничого апарата. В силу специфіки цих 

рівнобіжних процесів в Україні можна чекати збереження високого безробіття. 

Розв'язання питань зайнятості, підвищення рівня життя і соціального 

захисту людей можливо тільки при умові виходу держави з економічної кризи. 

Воно пов'язане з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, 

цінами і іншими чинниками і вимагає негайного рішення. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Розкрито основний зміст системи управління інноваційною діяльністю 

підприємства. Відмічено, що інновації не можуть існувати без інвестицій. 

Інноваційна діяльність є найважливішим засобом структурних зрушень у 

виробництві, забезпеченні підвищення конкурентоспроможності продукції та 

забезпечення умов виходу підприємства на нові ринки. Основний зміст системи 

управління інноваційною діяльністю виявляється у сукупності заходів 

економічного, фінансового, комерційного й організаційного характеру, які 

здійснюються учасниками інноваційного процесу з метою пошуку необхідних 

інвестиційних ресурсів, раціонального формування їхньої структури та вибору 

найбільш ефективних інноваційних об’єктів для інвестування. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність підприємства, 

ефективність інноваційної діяльності, інноваційні проєкти, ризики 

інноваційної діяльності, система управління інноваційною діяльністю 

підприємства. 

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, які відбуваються в 

економіці України, на сьогодні, безпосередньо впливають на інноваційну 

активність вітчизняних підприємств. Це виявляється у виробництві принципово 

нових товарів та послуг (чи зміні їх властивостей), визначенні нових способів 

виробництва й транспортуванні продукції, виході на нові ринки. Усе це вимагає 

формування нової системи управління інноваційною діяльністю підприємств. 

На сьогодні інноваційна діяльність є найважливішим засобом структурних 

зрушень у виробництві, забезпеченні підвищення конкурентоспроможності 

https://orcid.org/0000-0002-8907-6890
https://publons.com/researcher/2223490/svitlana-d-suprun/


102 

продукції та забезпечення умов виходу підприємств на міжнародні ринки. 

Недостатній обсяг іноземного капіталу, неповне використання власних 

внутрішніх інвестиційних джерел та причини соціально-економічного, 

правового і політичного характеру зумовлюють необхідність активізації 

інноваційної діяльності підприємств. Зважаючи на це, обрана тема наукового 

дослідження є надзвичайно актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питанням інноваційної 

діяльності підприємств присвячені наукові роботи вчених: І.О. Бланка, 

А.М. Колота, П.П. Микитюка, І.А. Павленко, О.В. Прокопенко та інших, які 

зробили значний внесок у дослідження в цьому напрямку. Разом із цим 

дослідження опублікованих за даною проблематикою наукових праць 

дозволили зробити висновок про те, що більшість теоретичних концепцій 

управління інноваційною діяльністю підприємства є досить значимими, проте 

потребують подальшого розвитку.  

Метою статті є формування комплексного підходу до системи управління 

інноваційною діяльністю підприємства та розкриття основного його змісту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Опрацювання ряду джерел, 

дозволило визначити наступне [1-8]. Вихід  на нові ринки збуту потребує 

підвищення якості вироблюваної продукції, її конкурентоспроможності, що 

може відбуватись лише завдяки інноваціям. Відомо, що використання інновацій 

ефективніше за все здійснюється через інноваційні проєкти, що розробляються 

на підприємствах. Інновації не можуть існувати без інвестицій, адже 

економічний успіх кожного інноваційного проєкту являє собою відношення 

рівня фінансової віддачі до початкових інвестицій. Майже кожний інноваційній 

проєкт можна розглядати як інвестиційний, головною метою якого є отримання 

прибутку.  

Аналіз наукових публікацій дозволяє конкретизувати сутність економічних 

категорій «інновація», «інноваційна діяльність». Так, поняття «інновація» 

означає нововведення, тобто використання в тій чи іншій сфері суспільної 

діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, нових 
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форм організації праці й управління, спрямованих на удосконалення соціально-

економічної діяльності. Інновації слід розглядати як кінцевий, матеріалізований 

результат інноваційної діяльності, отриманий від вкладення інвестицій у нові 

методи виробництва продукції, що задовольняє суспільні або індивідуальні 

потреби. Зважаючи на це, інноваційна діяльність підприємств спрямована на 

створення й доведення науково-технічних ідей, винаходів, розробок до 

результату – виробництва конкурентоспроможної продукції. Високий динамізм, 

невизначеність, наявність великої кількості факторів, властивих інноваційним 

процесам, ускладнює управління ними [5, с. 243].  

В своєму економічному змісті інноваційна діяльність складається з 

окремих етапів, що виокремилися в результаті розподілу праці, а саме: 

дослідження, розробки, підготовки до виробництва, виробництва й збуту. 

Основним завданням цих етапів є обробка технологічної та управлінської 

інформації (вироблених, накопичених, базових знань) за допомогою реалізації 

продуктів розумової праці (нових знань) у вигляді нових виробів або 

технологій (методів) [5, с. 239]. Під інноваційним процесом також доцільно 

розуміти створення, виробництво, реалізацію, споживання, доробку й сервісне 

обслуговування нововведення у споживача, тобто процес перетворення знань в 

інновації. Принципово важливим є те, що інноваційний процес має кілька 

ознак, що відрізняють його від виробничого, серед яких: невизначеність шляхів 

досягнення мети й високих ризиків; неможливість детального планування й 

орієнтації на варіантні прогнозні оцінки; необхідність переробки значних 

масивів науково-технічної інформації в прийнятті управлінських рішень; 

необхідність подолання опору в сфері як сформованих економічних відносин, 

так й інтересів учасників інноваційних процесів [8, с. 130].  

Активна економічна роль управління підприємством найбільш яскраво 

проявляється при організації його інноваційної діяльності підприємства. Як 

було уже зазначено вище, інновації не можуть існувати без інвестицій, а тому 

розкриваючи сутність інновації, варто відмітити, що економічна сутність 

інвестицій підприємства у найбільш узагальненому своєму вигляді може бути 
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сформульована як вкладення капіталу у всіх його формах у різні об'єкти його 

господарської діяльності з метою одержання прибутку, а також досягнення 

іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується 

на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу, ризику й ліквідності [1, с. 

259]. З наведеного визначення видно, що здійснення інновацій є 

найважливішою умовою забезпечення ефективної діяльності сучасного 

підприємства, а практичне їх здійснення забезпечується інвестиційною 

діяльністю підприємства.  

Досліджуючи сутність основний зміст інноваційної діяльності 

підприємства варто з’ясувати й те, хто саме відноситься до основних суб’єктів 

цієї діяльності. Так, інноватор як учасник інноваційного процесу здійснює 

створення та впровадження на ринок (комерціалізацію) результату інноваційної 

діяльності – інновацію, а інвестор спрямовує ресурси у інновацію. Зважаючи на 

це, інноваційну діяльність доцільно розглядати як взаємодію суб’єкта та 

об’єкта, тоді кінцевим результатом буде «готова» інновація, яка вже 

реалізована на ринку. Інвестор як суб’єкт інноваційної діяльності отримає 

прибуток або інші види ефекту, а новатор - можливі ефекти, серед яких: 

економічний, соціальний, екологічний, тощо [7, с. 19]. Варто зауважити, що 

спорідненість у трактуванні основних задач  притаманних як інноваційній, так і 

інвестиційній діяльності полягає у тому, що вони носять довготерміновий 

характер й спрямованні на отримання результату - одержання ефекту. 

Інноваційна та інвестиційна діяльність має схожі риси і являє собою економіко-

соціально-правова категорію, яка відображає комплекс практичних заходів 

щодо використання інтелектуальної праці, результати якої виражені в новому 

або вдосконаленні існуючих властивостей об’єкта при залучені інвестиційних 

ресурсів з метою отримання прибутку та іншого позитивного ефекту. 

Для активізації інноваційної діяльності підприємств слід враховувати такі 

її специфічні особливості: 

1) інноваційна діяльність носить підлеглий характер стосовно операційної 

діяльності підприємства, проте вона є важливою формою забезпечення її росту. 
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2) незначно залежить від галузевих особливостей підприємства та формує 

особливий самостійний вид його грошових потоків.  

3) має специфічні види ризиків, які характеризуються високим рівнем, а 

також має особливі вимірники обсягу інноваційної діяльності. 

В практиці господарювання підприємства інноваційна діяльність 

покликана забезпечувати ріст формування його операційного прибутку в 

перспективному періоді шляхом забезпечення зростання операційних доходів 

за рахунок збільшення обсягу виробничо-збутової діяльності та шляхом 

забезпечення зниження питомих операційних витрат на основі своєчасної 

заміни фізично зношеного устаткування, відновлення морально застарілих 

виробничих основних засобів і нематеріальних активів. Форми і методи 

інноваційної діяльності меншою мірою залежать від галузевих особливостей 

підприємства, ніж його операційна діяльність. Цей зв’язок опосередковується 

тільки об’єктами інвестування. Механізм інноваційної діяльності практично 

ідентичний на підприємствах будь-якої галузевої спрямованості, ця діяльність 

здійснюється переважно в тісному зв’язку з фінансовим ринком (галузева 

сегментація такого ринку практично відсутня). Зауважимо, що у той же час 

операційна діяльність підприємства здійснюється переважно в рамках 

конкретних галузевих сегментів товарного ринку та має чітко виражені галузеві 

особливості операційного циклу. 

Обсяги інноваційної діяльності підприємства характеризуються істотною 

нерівномірністю за окремими періодами. Сама циклічність її масштабів 

визначається необхідністю попереднього нагромадження фінансових коштів 

(інвестиційних ресурсів) для початку реалізації окремих великих інноваційних 

проєктів, використанням сприятливих зовнішніх умов,  також поступовістю 

формування внутрішніх умов для істотних «ривків». Ефект від інвестування в 

інновації, формується зі значним лагом запізнювання. Між витратами 

інвестиційних ресурсів та одержанням інвестиційного прибутку проходить 

досить тривалий період часу, що визначає довгостроковий характер цих витрат. 

Також необхідно зауважити, що інноваційна діяльність формує особливий 
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самостійний вид грошових потоків підприємства, які істотно розрізняються в 

окремі періоди за своєю спрямованістю. Також інноваційній діяльності  

властиві специфічні види ризиків, а їх рівень значно перевищує рівень 

операційного ризику. Це пов'язано з тим, що в процесі інноваційної діяльності 

ризик втрати капіталу, тобто катастрофічний ризик, має більшу ймовірність 

виникнення, ніж у процесі операційної діяльності.  

Ефективне управління інноваційною діяльністю підприємства вимагає 

комплексного підходу та знань теорії й практики прийняття управлінських 

рішень щодо процесу інвестування інновацій. Основною метою системи 

управління інноваційною діяльністю підприємства є розширення номенклатури 

продукції, поліпшення її якості, удосконалення технології їхнього виготовлення 

з наступним впровадженням та ефективною реалізацією на внутрішньому та 

міжнародному ринках. Реалізація інвестиційних вкладень дає змогу підвищити 

конкурентоспроможність підприємства, його імідж та укріпити своїх позиції. 

Точність оцінки ефективності інноваційних проєктів залежить від правильного  

вибору методів, а в якості найбільш універсального критерію таких проєктів 

має бути прийнятий показник, який характеризує співвідношення кінцевих 

інтегральних дисконтованих результатів до інтегральних дисконтованих 

витрат, пов’язаних з їхнім досягненням. Застосування єдиної бази порівняння 

на всіх стадіях інноваційно-інвестиційного циклу орієнтує всіх учасників 

процесу на отримання реальних результатів від реалізації проєкту. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені вище 

дослідження дозволяють одержати комплексне уявлення про основний зміст 

інноваційної діяльності, який проявляється в єдності всіх складових її 

елементів, властивостей, внутрішніх процесів, зв’язків, протиріч, тенденцій. 

Система управління інноваційною діяльністю являє собою сукупність заходів 

економічного, фінансового, комерційного й організаційного характеру, що 

здійснюються учасниками інноваційного процесу з метою пошуку необхідних 

інвестиційних ресурсів, раціонального формування їхньої структури та вибору 

найбільш ефективних інноваційних об’єктів для інвестування. Крім того, 
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результати нашого дослідження показали, що в процесі реалізації цілей 

управління інноваційною діяльністю підприємства отримають можливість 

забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку 

операційної діяльності завдяки впровадженню інновацій. Максимізацію 

прибутковості інноваційної діяльності можна досягти за рахунок вибору 

підприємством найбільш ефективних інвестиційних проєктів. Така 

максимізація рівня прибутковості повинна забезпечуватися в межах 

припустимого інноваційного ризику. Забезпеченість достатнього обсягу 

інвестиційних ресурсів та їхньої оптимальної структури можна вирішити 

шляхом збалансування обсягу залучених інвестиційних ресурсів у всіх формах 

(грошовій, товарній, нематеріальній) із прогнозованими обсягами інноваційної 

діяльності підприємства. У свою чергу, високі темпи реалізації кожного 

інноваційного проєкту сприятимуть прискоренню економічного розвитку 

підприємства, в цілому. 
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ТОРГІВЛІ ЯК ІНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

В статті досліджено особливості визначення оптимального обсягу оборотних 

активів на основі застосування оптимізаційних моделей по відношенню до 

окремих видів оборотних активів. Запропоновано методику планування 

оптимального загального обсягу оборотних активів. Ідентифіковано систему 

показників оцінки результативності використання планового обсягу 

оборотних активів на основі співвідношення планових та фактичних обсягів 

оборотних активів, що дозволить оцінити ефективність планового обсягу 

оборотних активів підприємств торгівлі в цілому та їх окремих видів. 

Ключові слова: оборотні активи, планування оборотних активів, запаси, 

дебіторська заборгованість, грошові кошти. 

 Постановка проблеми. Оборотні активи є важливим елементом 

ресурсного потенціалу підприємства, що забезпечує реалізацію його 

операційної діяльності. Обсяг оборотних активів займає визначне місце в 

процесі аналізу основних економічних та фінансових показників діяльності 

підприємства. В сучасних умовах господарювання формування достатнього 

обсягу та необхідного складу оборотних активів є одним з основних завдань 

підприємств, адже безперебійне здійснення їх операційної діяльності сьогодні 

виступає індикатором стабільного розвитку підприємства. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей 

формування оборотних активів присвячено праці великої кількості науковців, 
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серед яких Бабяк Н.Д.,  Бєлялов Т.Є., Бігдан І.А., Білик М.Д., Бланк І.О., Ван 

Хорн, Джейм К., Джон М., Жилякова О.В., Лачкова В.М., Лачкова Л.І., 

Поддєрьогін А.М., Шохін Є.І. та інші. Проте проблема планування 

оптимального обсягу оборотних активів наразі залишається актуальною 

враховуючи вплив зовнішнього середовища господарювання на операційну 

діяльність сучасних підприємств торгівлі. 

Метою статті є дослідження основних методів планування оборотних 

активів підприємств в контексті забезпечення результативності їх 

використання. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна економічна література, зокрема 

науковці Ван Хорн, Вахович М., Бланк І.О., Джеймс С., Джон М.,  Шохін Є.І. 

виділяють три типи політики формування оборотних активів: консервативний, 

помірний та агресивний. 

 Консервативний підхід передбачає повністю забезпечення необхідної 

кількості оборотних активів, а також формування резервів, що дозволяє 

мінімізувати можливості настання ризиків. Помірна політика характеризується 

забезпечення підприємства необхідною кількістю оборотних активів та 

створення страхової суми оборотних активів на випадок збою операційного 

циклу. Агресивний підхід передбачає мінімізацію усіх страхових резервів 

оборотних активів та забезпечення лише необхідної їх кількості для здійснення 

операційної діяльності. За умов відсутності ризиків та впливів зовнішніх 

факторів, останній підхід є найбільш результативним  [2, с. 236-237]. 

Рисунок 1 – Типи політик формування оборотних активів 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

Помірна Агресивна

необхідний 
обсяг 

оборотних 
активів

страхові 
резерви

необхідний 
обсяг 

оборотних 
активів

страхові 
резерви

страхові 
резерви

необхідний 
обсяг 

оборотних 
активів

Консервативна



110 

 Для розрахунку оптимального обсягу та структури оборотних активів 

сучасні науковці пропонують використовувати оптимізаційні моделі в розрізі 

видів оборотних активів. Ми вважаємо таку думку вірною, адже розрахунок 

оптимальних обсягів кожного виду оборотних активів допоможе детальніше 

провести аналіз їх необхідності для досягнення заданих темпів розвитку. 

Визначимо основні моделі оптимізації в розрізі видів оборотних активів. 

 1) Оптимізація обсягу запасів. Дане питання широко описане науковцем 

Поддєрьогіним А.М., автором виділяє два методи оптимізації запасів: прямий 

та аналітичний. Прямий метод стосується нових підприємств та передбачає 

формування запасів підприємства «з нуля». Аналітичний метод відноситься до 

підприємств, які продовжують функціонування та потребують лише 

поповнення запасів. Зважаючи на те, що ми будемо проводити дослідження 

існуючих на ринку підприємств, доцільніше використовувати аналітичний 

метод при проведенні оптимізації запасів. Автор пропонує для розрахунку 

оптимального обсягу запасів використати формулу (1) [8, с. 178]. 

Зо = (Нпз × ОВо) + Ззс + Зцп       (1) 

де, Зо – оптимальна сума запасів;  

НПЗ – норматив запасів поточного зберігання у днях обороту;  

ОВО – одноденний обсяг реалізації;  

ЗСЗ – запаси сезонного зберігання;  

ЗЦП – запаси цільового призначення. 

На нашу думку, даний показник є доцільним для розрахунку, адже він 

враховує різні види запасів та темпи реалізації продукції. Зважаючи на те, що 

оптимальний рівень запасів на підприємстві необхідно постійно підтримувати 

для забезпечення досягнення його стратегічних цілей, в процесі даного 

дослідження доцільно буде розрахувати оптимальний рівень замовлення, що 

буде здійснюватися підприємством у перспективі.  

Ми вважаємо, що найдоцільнішою моделлю оптимізації розмірів 

замовлення запасів на підприємстві є модель економічного обґрунтованого 

розміру замовлення EOQ (Economic Order Quantity), яка також носить назву 
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«Модель Уілсона» або «Модель Уілсона – Харріса». Дана модель дозволяє 

розрахувати оптимальний розмір запасів на підприємстві торгівлі за умови 

забезпечення мінімізації витрат на зберігання запасів та сукупних витрат. 

Науковець Поддєрьогін А.М. досить точно описав методику проведення 

оптимізації за Моделлю Уілсона [8, с. 174]. 

 Оптимальний обсяг запасів на підприємстві визначається за формулою 

(2). 

EOQ = √
2×З×Р

В
      (2) 

де, EOQ – оптимальний розмір замовлення запасів, од.;  

З – витрати на розміщення, доставка, приймання замовлень запасів у 

розрахунку на одне замовлення, грн.;  

Р — річна потреба в запасах, од.;  

В — витрати на зберігання і складування запасів у розрахунку на їх 

одиницю, грн. 

 Ми погоджуємося із думкою автора щодо важкості впровадження даної 

моделі в діяльність підприємства в сучасних умовах господарювання 

вітчизняних підприємств. Зважаючи на інтенсивні зміни середовища 

функціонування вітчизняних підприємств, зміну макроекономічних показників, 

кон’юнктури ринку, автор досить слушно пропонує модифікувати дану модель 

додаванням до визначеної для ідеальних умов суми запасів страхову суму 

необхідних запасів у випадку непередбачуваних впливів факторів [8, с. 176].  

Використання даної моделі для оптимізації обсягу оборотних активів 

певною мірою впливає на вибір політики формування оборотних активів, дана 

модель трактує, що політика формування запасів повинна бути консервативною 

або помірною, тобто включати страхові суми запасів зважаючи на сучасні 

умови господарювання. 

 2) Оптимізація обсягу дебіторської заборгованості. Даний вид 

оборотних активів характеризується можливістю підприємства торгівлі 

надавати споживчі та товарні кредити. На нашу думку, досить точно 
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визначають показник оптимального обсягу дебіторської заборгованості 

науковці І.А. Бігдан, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова, О.В. Жилякова, які 

використовують формулу (3) [9, с. 77]. 

ОКдз =  
(ОРк х Кс/ц х (ПНК + ПР))

360
     (3) 

де ОКдз – оптимальний обсяг оборотних активів, що спрямовується в 

дебіторську заборгованість, грн.;  

ОРк – плановий обсяг реалізації продукції у кредит, грн.  

Кс/ц – коефіцієнт відношення собівартості та ціни продукції, коеф.;  

ПНК – середній період надання товарного кредиту, дн.;  

ПР – середній період прострочення платежів по наданому кредиту, дн. 

 В процесі формування торговельним підприємством певного обсягу 

дебіторської заборгованості, йому необхідно також проаналізувати можливість 

настанні ризиків, що є невід’ємною часткою стратегічного аналізу. Врахування 

ризиків неповернення кредиту, порушення строків повернення кредиту тощо 

істотно впливає на загальну суму дебіторської заборгованості та обсягу 

оборотних активів в цілому. 

 3) Визначення оптимального обсягу грошових коштів підприємства.  

Методологічні основи оптимізації обсягу грошових коштів досить широко 

описав науковець Бланк І.О., який розглядав кілька моделей, таких як Модель 

Баумоля, Модель Міллера-Орра. Дані моделі широко застосовуються у 

практиці зарубіжних підприємств, щодо вітчизняних торговельних 

підприємств, то, як твердить автор, дані моделі досить важко застосовувати у 

зв’язку з нестачею оборотних активів, різких коливань грошових надходжень 

тощо [3, с. 364]. 

 Проте, на нашу думку, в процесі управління оборотними активами,  

зокрема грошовими коштами, доцільно було б застосувати модель Баумоля, яка 

передбачає наявність суми страхових резервів грошових коштів, адже 

стратегічний вектор здійснення управління передбачає виникнення 

перспективних ризиків щодо зміни обсягу грошових коштів. Модель Міллера-
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Орра теж базується на наявності страхових сум, проте дана модель потребує 

більшу їх кількість. Вибір моделі Баумоля можемо пояснити складним 

середовищем господарювання вітчизняних підприємств, нестачею оборотних 

активів та нездатністю витрачати велику кількість оборотних активів на 

формування страхових резервів. 

Визначення оптимальності грошових коштів за Моделлю Баумоля 

характеризується розрахунком максимального та середнього залишків 

грошових коштів у складі оборотних активів підприємств, дані показники 

розраховується за формулами (4), (5). 

ДАмакс = √
2×Ро×ПОод

Пд
 ;     (4) 

 

ДАсер = 
ДАмакс

2
      (5) 

де ДАмакс – оптимальний обсяг максимального залишку грошових 

активів; 

ДАсер – оптимальний обсяг середнього залишку грошових активів; 

Ро – витрати на обслуговування однієї операції поповнення грошових 

коштів; 

Пд – рівень втрати альтернативних доходів при зберіганні грошових 

коштів (середня ставка відсотка по короткострокових фінансових 

інвестиціях, коеф.; 

ПОдо – плановий обсяг від’ємного грошового потоку (обсяг 

використовуваних грошових коштів) [3, с. 365]. 

 На основі визначення оптимальних обсягів основних видів оборотних 

активів, необхідно знайти оптимальний обсяг оборотних активів в цілому. 

Науковець Шохін Є.І. пропонує визначити загальний обсяг оборотних активів 

майбутнього періоду як суму усіх видів оборотних активів в перспективі, для 

визначення даного показника використаємо формулу (6), що пропонує даний 
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науковець модифікувавши її до умов функціонування торговельних 

підприємств, які характеризуються відсутністю виробничого процесу та 

відповідно відсутністю запасів сировини, незавершеного виробництва тощо              

[7, с. 238]. 

ОАп = ЗСп + ДЗп + ГАп + Пп,    (6) 

де, ОАп – оптимальний обсяг оборотних активів у перспективному 

періоді; 

Зсп – оптимальний обсяг запасів перспективного періоду; 

ДЗп – оптимальний обсяг дебіторської заборгованості перспективного 

періоду; 

ГАп – оптимальний обсяг грошових коштів перспективного періоду; 

Пп – оптимальний обсяг інших видів оборотних активів. 

 Таким чином, визначивши оптимальні обсяги основних видів оборотних 

активів та їх оптимальний обсяг в цілому, підприємство отримує можливість 

сформувати найбільш оптимальну структуру та обсяг оборотних активів.  

 Проведення оцінки результативності використання оптимального обсягу 

оборотних активів підприємств торгівлі забезпечить розуміння доцільності 

використання запропонованої методики ідентифікації обсягу оборотних 

активів.   

Як випливає із сутності поняття «результативність», її можна визначити 

на основі співвідношення результатів діяльності підприємства із цільовими 

показниками. Тому для розрахунку показників результативності необхідно 

визначити цільові або планові показники функціонування оборотних активів.  

Розрахувавши планові показники функціонування оборотних активів 

необхідно визначити результативність кожного показника як співвідношення 

поточного результату та планового. Дані розрахунки дозволять зробити 

висновок про результативність використання стратегії управління оборотними 

активами та визначити елементи стратегії, які необхідно коригувати для 

досягнення кращих результатів у перспективі. Тому, крім запропонованих 

авторами показників, на основі використання результатів проведених 

розрахунків ми пропонуємо також провести розрахунок системи показників 

результативності. 
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 Таблиця 1 – Показники оцінки результативності використання оборотних 

активів підприємств торгівлі 

Назва показника Формула для розрахунку Умовні позначення 

Коефіцієнт 

результативності 

обсягу оборотних 

активів 

КРо.а. = 
ОАопт.

ОАплан.
 

ОАопт., ОАплан. – 

оптимальний та плановий 

обсяги оборотних активів; 

Зопт, Зплан. – оптимальний та 

плановий обсяги запасів; 

ДЗопт., ДЗплан. – оптимальний 

та плановий обсяги дебіторської 

заборгованості; 

ВМП – витрати майбутніх 

періодів; 

ПЗ – поточні зобов’язання; 

Пл.З – планові зобов’язання; 

Кпот.пл. – коефіцієнт поточної 

платоспроможності; 

Кпер.пл. – коефіцієнт 

перспективної 

платоспроможності; 

Коб.опт, Коб.пл. – коефіцієнти 

оборотності оптимальний та 

плановий; 

ЧП – чистий прибуток; 

ВР – виручка від реалізації 

ЧД – чистий дохід. 

Коефіцієнт 

результативності 

обсягу запасів 

КРзап. = 
Зопт.

Зплан.
 

Коефіцієнт 

результативності 

дебіторської 

заборгованості 

КРд.з. = 
ДЗопт.

ДЗплан.
 

Коефіцієнт 

результативності 

швидкої ліквідності 

КРлікв. = 
(ОАопт.+ВМП) ÷ПЗ

(ОАплан.+ВМПплан.)÷ПлЗ
 

Коефіцієнт 

результативності 

платоспроможності 

КРпл. = 
Кпот.пл.

Кперсп.пл.
 

Коефіцієнт 

результативності 

рентабельності 

оборотних активів 

КРр. = 
Коб.опт.× (ЧП÷ВР)

Коб.план ×(ЧПплан.÷ВРплан)
 

Коефіцієнт 

результативності 

оборотності 

оборотних активів 

КРоб. = 
ЧД ÷ОАоптим.

ЧДплан.÷ОАплан
 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Обсяг оборотних 

активів відіграє важливу роль у функціонуванні підприємства торгівлі, 

забезпечує безперебійність операційного процесу, стабільність діяльності 

підприємства. Дослідження підходів науковців щодо методів планування 

оборотних активів дозволило зробити висновок про доцільність використання 

оптимізаційних моделей формування окремих видів оборотних активів. На наш 

погляд, формування оптимального обсягу оборотних активів необхідно 

здійснювати на основі оптимізації обсягу запасів, дебіторської заборгованості 

та грошових коштів підприємства як основних елементів оборотних активів 

підприємства торгівлі. 



116 

Список використаних джерел: 

1. Білик М.Д., Бєлялов Т.Є. Фінансове планування на підприємстві: 

навчальний посібник. К.: ПанТот, 2015. 436 с. 

2. Джейм К., Ван Хорн, Джон М. Основы финансового менеджмента. 12-е 

издание / пер. с англ. О. Л. Пелявского. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 

1232 с. 

3. Основы финансового менеджмента. В 2 томах. Т. 1. 3-є изд., перераб. и 

доп. / И.А. Бланк. Москва : «Омега-Л», 2011. 656 с. 

4. Стратійчук В.М. Особливості оптимізації обсягу оборотних активів 

підприємств торгівлі в контексті стратегічного управління. Економіка, облік, 

фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти 

розвитку : зб. тез доп. учасн. X міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : ЦФЕНД, 

2019. С. 42-43.  

5. Стратійчук В.М. Результативність використання оборотних активів 

підприємств торгівлі: індикатори оцінювання. Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні : зб. тез доп. учасн. X міжнар. наук.-практ. 

конф., 22-23 травня 2019 р. Київ : КНТЕУ, 2019. С. 207-210. 

6. Стратійчук В.М. Сучасні підходи до оцінювання результативності 

стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі. Проблеми 

системного підходу в економіці. 2019. №5(73). С. 123-132. 

7. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за ред. Є.І. Шохіна. М.: вид. 

ФБК-ПРЕСС.  2002.  408 с. 

8. Фінансовий менеджмент: підручник / А.М. Поддєрьогін та ін.; 2-ге вид., 

перероб. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с. 

9. Фінансовий мененджмент : елект. навч. посібник / Бігдан І.А., Лачкова 

Л.І., Лачкова В.М., Жилякова О.В. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с. 

  



117 

УДК 334.72:364.2 

Ірина Юрчик, 

канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6136-3396 

ResearcherID M-8727-2016 

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ, ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

В статті визначено, що важливою є соціальна стабільність суспільства, яка 

досягається у результаті ефективної та системної взаємодії влади, бізнесу і 

громади; одним із інструментів такої взаємодії є соціальне підприємництво. 

Наведено характерні ознаки, що в сукупності характеризують соціальне 

підприємництво та відрізняють його від інших видів соціально-економічної 

діяльності. Визначено соціальне підприємництво, як вид соціальної інновації, 

досліджено бар’єри та обмеження, що перешкоджають розвитку соціального 

підприємництва та фактори, що істотно впливають на результати і 

розвиток інноваційної діяльності. Визначено процес інституціоналізації 

соціальних інновацій та основні їх завдання. 

Ключові слова: соціальні інновації, соціальне підприємництво, соціальна 

відповідальність. 

Постановка проблеми. Глобалізація, міжнародна міграція та інновації у 

сфері інформаційних і комунікаційних технологій докорінно змінили 

суспільства, в яких ми живемо. Значні зміни, з одного боку, покращили життя 

людей. З іншого боку, цей розвиток не допоміг протистояти зростаючим 

викликам – соціальним, економічним та тим, що пов’язані з охороною 

навколишнього середовища. Зміна клімату, соціальна ізоляція, безробіття, яке 

зачіпає усі покоління, матеріальна бідність, нерівність у сферах охорони 

здоров’я та добробуту, а також старіння населення продовжують залишатися 

актуальним та серйозним викликом для Європи. Не тільки на континенті, але й 

в усьому світі спостерігається зростання усвідомлення того, що необхідні нові, 

https://orcid.org/0000-0002-6136-3396
https://publons.com/researcher/1390935/irina/
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інноваційні підходи до економічних, соціальних та викликів навколишнього 

середовища. Сфера соціальних інновацій набирає обертів, до того ж значні 

внески надходять від фондів, урядів та бізнесу. 

Соціальні інновації розуміють як «нові рішення (продукти, послуги, 

моделі, процеси і т.п.), які відповідають соціальним потребам (більш повно та 

ефективно, ніж існуючі рішення) та ведуть до нових, покращених можливостей, 

цінностей та/або стосунків. Іншими словами, соціальні інновації є хорошими 

для суспільства та спонукають це суспільство до дій». 

Ідея соціальних інновацій в Україні лише починає отримувaти  

розповсюдження тa асоціюється з такими поняттями, як держaвно-привaтне 

партнерство, корпорaтивнa соціaльнa відповідaльність, соціaльне 

підприємництво. Зaзвичaй особи, які впровaджують соціaльні проєкти, не 

ідентифікують себе з інновaторaми aбо соціaльними підприємцями. Появі 

соціaльних інновaцій можуть сприяти тaкі процеси, як: зaгострення соціaльних 

проблем, що вимaгaє нових підходів до їх вирішення; відсутність необхідних 

ресурсів для розвитку, що потребує більш дієвих способів їх пошуку [1]. 

Одним із сучасних інструментів взаємодії влади, бізнесу і громади є 

соціальне підприємництво, тобто реалізація соціально інноваційної 

підприємницької діяльності, значна частина прибутків від якої спрямовується 

на вирішення соціальних проблем. Актуальність розвитку соціального 

підприємництва в Україні посилюється в контексті завдань реінтеграції 

Донбасу, оскільки воєнний конфлікт супроводжується численними 

економічними проблемами, а державних коштів на відновлення інфраструктури 

та соціальні заходи недостатньо. За цих умов соціальне підприємництво може 

створювати сприятливе бізнес-середовище, підтримувати активну громадську 

позицію його учасників, інновації, суспільну солідарність, що забезпечить 

більш ефективний вихід з кризи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у теоретико-

методологiчнi дослiдження соцiальних iнновацiй пiдприємництва можна знайти 

у наукових працях таких дослiдникiв: С. Алворда, Ф. Бородкiна, З. Галушки,                
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Г. Діса, О. Кірєєвої, А. Московської, М. Наумової, Ю. Попова, І. Салія,                       

Л. Тарадiної, В. Удодової та iн. Враховуючи наявні наукові дослідження з цієї 

проблематики, слід зауважити, що соціальне інновування залишається 

актуальним напрямом досліджень, особливо в умовах соціально орієнтованих 

реформ та активізації громадської ініціативи. 

Метою роботи є визначення соціальних інновацій, дослідження бар’єрів і 

обмежень, що перешкоджають розвитку соціального підприємництва та 

факторів, що істотно впливають на результати і розвиток інноваційної 

діяльності. 

Результати досліджень. Необхідність посилення соціальної орієнтації 

сучасних економік змушує шукати нові механізми забезпечення базової 

потреби – захищеності населення, які б сприяли росту конкурентоспроможності 

та згуртованості суспільства. Реалізація таких механізмів вимагає у свою чергу 

посилення стратегічної ролі держави, що визначає пріоритети і напрями 

розвитку, розбудову некомерційного сектора економіки, соціалізацію бізнесу. У 

такому контексті особлива соціальна значимість інноваційної діяльності 

полягає в тому, що інновації максимально сприяють розвитку творчості та 

трудового потенціалу особистості, а також й істотно розвивають соціальний 

потенціал. 

У сучасній літературі термін "соціальна інновація" визначається як: 1) 

результат творчої діяльності, що набув широкого застосування і слугує 

підставою для значущих соціальних змін; 2) процес перетворення нововведень 

у соціокультурні норми і зразки, що забезпечує їх інституціональне 

оформлення і закріплення у сфері духовної і матеріальної культури суспільства 

[1]. У більш узагальненому вигляді, соціальні інновації – це різновид інновацій 

за сферою застосування й етапами НТП, що спрямовані на поліпшення умов 

праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, культури [2]. На 

макрорівні: соціальні інновації – це, перш за все, зміни в соціальній сфері, які 

започатковуються на основі наукових знань, спрямовані на поліпшення якості 

життя населення країни та мають високу залежність від групових і особистих 
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якостей користувачів. На мікрорівні: соціальні інновації – загальний процес 

планомірного поліпшення соціогуманітарної сфери підприємства, спрямований 

на розширення можливостей на ринку робочої сили, мобілізацію персоналу 

підприємства на досягнення поставлених стратегічних цілей, що, у свою чергу, 

зміцнює довіру до соціальних зобов'язань підприємства перед співробітниками 

і суспільством у цілому. Слід зазначити, що соціальні нововведення 

здійснюються особливо важко, оскільки складно визначити їх конкретні 

параметри і конкретний стан їх реалізації. У соціальних інновацій дуже тісний 

зв'язок із суспільством і культурою. Тому одне й те саме нововведення по-

різному проявляє себе в різних країнах, суспільствах, організаціях. 

На даному етапі розвитку важливою є соціальна стабільність суспільства, 

яка досягається у результаті ефективної та системної взаємодії влади, бізнесу і 

громади. Одним із доведених світовою практикою сучасних інструментів такої 

взаємодії є соціальне підприємництво, тобто реалізація соціально-інноваційної 

підприємницької діяльності, значна частина прибутків від якої спрямовується 

на вирішення соціальних проблем.  

За визначенням, соціальне підприємництво – це підприємницька 

діяльність, що характеризується такими основними ознаками, як: соціальний 

вплив, тобто цільова спрямованість на вирішення/пом'якшення існуючих 

соціальних проблем для досягнення стійких позитивних соціальних результатів 

[4]; інноваційність завдяки застосуванню нових, унікальних підходів, що 

дозволяють збільшити соціальний вплив [3]; самоокупність і фінансова 

стійкість, а саме здатність соціального підприємства вирішувати соціальні 

проблеми доти, доки це необхідно, і за рахунок доходів, отримуваних від 

власної діяльності; підприємницький підхід – здатність соціального підприємця 

бачити «провали ринку», знаходити можливості, акумулювати ресурси, 

розробляти нові рішення, які здійснюють довгостроковий позитивний вплив на 

суспільство. 

Головне, що відрізняє соціального підприємця від бізнес-підприємців і 

навіть від соціально відповідального бізнесмена – це соціальна місія. Проте, на 
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відміну від звичайної благодійності, соціальні підприємства – це сталі бізнесові 

механізми, які мають набагато більший вплив на існуючі проблеми та 

дозволяють ефективніше розподіляти фінансові ресурси [5]. Разом з цим, 

отримання прибутку, створення багатства хоча і є частиною бізнес-моделі, 

проте – лише засіб для досягнення соціальної мети, а не самоціль. Соціальні 

підприємці прагнуть створити умови для сталого поліпшення життя, 

забезпечують розвиток та посилення соціального впливу у суспільстві. Таким 

чином, соціальне підприємництво є якісно новим видом діяльності, що поєднує 

підприємницьке новаторство та соціальну спрямованість з метою вирішення 

певної соціальної проблеми [6]. 

Розвинена галузь соціально-відповідального бізнесу свідчить про 

консолідованість суспільства, його свідомість та відповідальність. Але ще є 

випадки, коли люди плутають соціальне підприємство з благодійним фондом.  

Одним із ключових факторів, що істотно впливають на результати і 

розвиток інноваційної діяльності, є соціальна відповідальність, яка має бути 

властива всім учасникам і структурам держави, суспільства і бізнесу на всіх 

етапах інноваційної діяльності. Усвідомлення перспективності і високий рівень 

соціальної відповідальності за розвиток інноваційної діяльності й 

інноваційного середовища, активно підтримуваний у суспільстві, у всіх 

державних і бізнес-структурах, забезпечують зростання не тільки наукового, 

технологічного й економічного, але, що не менш важливо, – трудового і 

людського потенціалу. Теорія корпоративної соціальної відповідальності вже 

досить добре відома українському бізнесу, і в багатьох компаніях її давно 

застосовують. Серед визначень заслуговує на увагу таке: корпоративна 

соціальна відповідальність – етична поведінка бізнесу стосовно людського 

співтовариства (суспільства). Усе більша кількість компаній в Україні 

усвідомлюють, що їхня комерційна діяльність прямо впливає на суспільство, у 

якому вони живуть, а майбутні успіхи в бізнесі тісно пов'язані з ключовими 

суспільними цінностями. Упровадження політики корпоративної соціальної 

відповідальності визнано фактором, що збільшує прибутковість компаній. 
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Досвід провідних країн світу показує, що соціальні інновації в ході своєї 

інституціоналізації, як правило, проходять три стадії – селекцію, адаптацію й 

інтеграцію. На першій стадії здійснюється переважно неформалізований добір 

серед власних соціальних нововведень і запозичених культурних зразків. Ті з 

них, що пройшли через "суспільний фільтр", пристосовуються на другій стадії 

до специфіки існуючої соціальної структури, стаючи з часом її органічними 

компонентами. На третьої стадії соціальні інновації перетворюються на 

традиційні для даного соціуму явища. Тому вкладення капіталу в технічну 

реконструкцію усіх видів транспорту, освоєння сучасних ефективних засобів 

зв'язку, системи обслуговування ринку перспективні, хоча вони зазвичай не 

забезпечують швидкої віддачі і вимагають чималих вкладень бюджетних 

коштів. У цьому контексті пріоритетом перспективної інвестиційної стратегії 

держави є проєкти та програми, спрямовані на розвиток соціокультурної сфери, 

тобто охорони здоров'я, науки, освіти, культури, соціального забезпечення [3]. 

Крім досягнення основної мети, інновації покликані вирішити такі 

завдання: підвищення ефективності діяльності підприємств і організацій 

соціальної сфери; поліпшення якості послуг соціальної сфери за рахунок більш 

повної відповідності мінливим вимогам суспільства; зниження соціальної 

нерівноправності шляхом підвищення доступності послуг. Крім того, інновації 

в соціальній сфері впливають на великі групи людей і найчастіше мають 

некомерційний характер або мають тривалий термін віддачі. 

Основними напрямами інноваційної діяльності в соціальній сфері мають 

бути: розширення кола суб'єктів соціальної діяльності, залучення в процес 

вирішення соціальних проблем широких прошарків населення, що призведе до 

збільшення соціальної активності і соціальної самодіяльності, а також до 

соціального самообслуговування населення; інформатизація соціальної сфери – 

соціально-економічний і науково-технологічний процес створення оптимальних 

умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських 
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об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів; 

індивідуалізація соціальних послуг, відхід від масового виробництва; 

збільшення розмаїтості організаційних форм і технологій задоволення 

соціальних потреб. 

Результативна реалізація інноваційних соціальних технологій можлива за 

умови впровадження моделі соціального партнерства – специфічної форми 

суспільних відносин, що тісно взаємопов’язані з реалізацією владних функцій 

та здійсненням влади. Складні питання соціально-економічних і трудових 

відносин розв'язуються завдяки розвитку системи соціального партнерства 

разом із представниками профспілок, підприємців, уряду та інших владних 

структур. Слід зазначити, що соціальне партнерство – це не тільки засіб 

політичної та економічної стабілізації, але й механізм еволюційних змін у 

суспільстві. 

Висновки. Таким чином, соціальні інновації як нові методи, способи 

досягнення соціального результату відповідно до цілей розвитку суспільства 

вимагають постійної уваги як з боку науковців, так і представників влади. 

Переконливий досвід провідних країн світу показує, що їхній соціально-

економічний розвиток багато в чому визначається соціальними інноваціями, що 

є основним інструментом підвищення якості життя населення. Через те, 

соціальні реформи з організаційно-економічної точки зору слід розглядати як 

соціально-інноваційні проєкти, що вимагають пошуку нових ресурсів, нових 

форм і норм взаємодії між різними соціальними групами, як у правовому, так і 

економічному, організаційному, інтелектуальному і духовному аспектах. 
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КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації 

персоналу на промислових підприємствах в умовах їх ефективного управління 

та підвищення інноваційної діяльності. У статті розкрито сутність поняття 

«мотивація» з точки зору управління персоналом; здійснено аналіз розвитку 

теорій мотивації; доведено взаємозв’язок мотивації працівників із врахуванням 

їх потреб, мотивів та стимулів в ефективному управлінні промисловим 

підприємством та підвищенні його інноваційної діяльності.  

Ключові слова: мотивація, мотив, персонал, інноваційне підприємство, 

інноваційна діяльність. 

Постановка проблеми. Важливою передумовою розвитку сучасного 

суспільства в умовах максимального використання нововведень та інновацій є 

особливе приділення уваги персоналу, що створює передумови для 

економічного зростання та конкурентоспроможності як окремого працівника, 

так і підприємства загалом, а також гарантує при цьому його економічну 

безпеку. У кожного працівника крім визначених умов трудової діяльності на 

промисловому підприємстві існують і свої особистісні мотиви та стимули, що 

спонукають до повсякденного виконання поставлених перед ним завдань. Через 

https://orcid.org/0000-0001-6377-6242
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те, аналіз поведінки працівників вимагає застосування знань у поєднанні з 

досвідом, професійними навичками, освітнім рівнем, психологічним та 

матеріальним станом тощо. 

Мотивація персоналу відіграє важливе значення у досягненні 

підприємством встановлених цілей. Для інноваційного підприємства це 

питання набуває стратегічного значення, оскільки працівники, особливо ті, які 

безпосередньо задіяні у процесі створення інновацій, є ключовим ресурсом на 

даному підприємстві. При цьому мотивування працівників на таких 

підприємствах повинно відбуватися за декількома основними напрямами: 

мотивування персоналу до інноваційно-орієнтованої трудової діяльності, 

мотивування персоналу до постійного професійного розвитку та мотивування 

персоналу до адаптації інновацій на самому підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 

вказує на те, що набагато більше наукових праць в Україні, так і за її межами 

присвячено загальним проблемам мотивації персоналу підприємства. Серед них 

варто згадати роботи Колота А. М., Нижника В. М., Ведерніков М. Д., 

Цимбалюк С. О., Харун О. А. та інші.  

Мета статті. Теоретико – методологічний аналіз сутності мотивації та 

стимулювання персоналу, визначення особливостей та відмінних рис даних 

понять, їх взаємообумовленість та взаємозв’язок, а також встановлення 

особливостей їх використання в процесі управління та здійснення інноваційної 

діяльності на промислових підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. При цьому доцільним є вивчення проблеми 

мотивації персоналу інноваційного підприємства починаючи з загального до 

конкретного, тобто від аналізу основних термінів, домінуючих теорій мотивації 

та існуючих науково-методичних доробок з питань мотивації персоналу в 

цілому на підприємствах. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволить на 

наступному етапі обґрунтувати основні науково-методичні засади мотивування 

персоналу до інноваційної діяльності підприємства. 
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Мотивація, будучи складним процесом, включає різноманітні підходи 

авторів щодо трактування змісту даного поняття, визначаючи його як 

сукупність мотивів, стимулів чи внутрішніх та зовнішніх чинників, або як 

процес спонукання особистості до певних дій. При розгляді питання мотивації 

людини науковці оперують в першу чергу такими поняттями як потреби, 

інтереси, мотиви і стимули (табл. 1). Колот А. М. і Цимбалюк С. О. визначають 

потребу як «відчуття нестачі чогось, необхідність в чомусь...» [2].  

Подальший аналіз цього та подібних визначень вказує на те, що ці потреби 

можуть бути усвідомлені чи неусвідомлені. Також людина може надавати різну 

суб’єктивну оцінку окремим потребам в різний період свого життя. Наприклад, 

в умовах благополуччя, людина може навіть не усвідомлювати важливість 

житла, їжі, безпеки тощо. Водночас зі зміною умов її життєдіяльності ситуація 

може суттєво змінитися і спровокувати переосмислення життєвих цінностей і 

потреб. 

З усвідомленими потребами пов’язують поняття «інтерес» [1]. 

Оксфордський словник визначає «інтерес» як «зв’язок з чимось, що впливає на 

ставлення людини до цього об’єкта, особливо якщо можна отримати від нього 

якусь користь» [3]. В свою чергу цей же словник дає визначення поняттю 

«мотив», як «причини, щоб щось зробити» [3]. Колот А. М. і Цимбалюк С. О. 

пропонують більш складне наукове визначення мотиву як «усвідомленого 

внутрішнього спонукання людини до діяльності, пов’язане із задоволенням 

певних потреб» [2]. На відміну від мотиву, стимул має зовнішнє походження [2] 

і використання одних чи інших стимулів має за мету стимулювати людину до 

певної діяльності. 

Серед цих та ряду інших визначень, хочемо звернути увагу на визначення 

понять «мотивація», «мотивування» та «стимулювання». В багатьох наукових 

роботах ці визначення пропонуються з прив’язкою до трудової діяльності. 

Водночас, варто зауважити, що існує багато інших видів діяльності, до яких 

також можливо застосовувати ці поняття. До такої діяльності відноситься і 

професійний розвиток. Тому пропонуємо для цілей цієї роботи також 

розглянути і більш вузькі поняття з орієнтацію на розвиток персоналу. 
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Так, Бугайова М. В. та Дудко С. В. оперують поняттями «мотивація 

професійного розвитку», «механізм мотивації професійного розвитку» та 

«система мотивації професійного розвитку». Під «мотивацією професійного 

розвитку персоналу» автори розуміють сукупність внутрішніх і зовнішніх 

рушійних сил (мотиваторів), які впливають на працівника, формуючи 

зацікавленість у постійному професійному самовдосконаленні, саморозвитку на 

основі оновлення професійних знань, вмінь, навичок, набуття компетенцій»              

[1, с. 131].  

Таблиця 1 - Основні поняття системи мотивування та стимулювання 

працівників до певної діяльності* 

Поняття Визначення 

Потреба «відчуття нестачі чогось, необхідність у чомусь, що є бажаним для 
підтримання життєдіяльності людини, розвитку організму, 
особистості, соціальної групи» 

Інтерес «усвідомлена потреба, яка характеризує ставлення людини до 
значущих для неї предметів, явищ і благ» 

Мотив «усвідомлене внутрішнє спонукання людини до діяльності, пов’язане 
із задоволенням певних потреб» 

Мотивація 
трудової 
діяльності 

а) характеристика психологічного стану людини, який є 
віддзеркаленням потреб, інтересів, настанов у конкретний період часу 
і характеризує міру її трудової активності; 
б) процес, що визначає динаміку (розгортання) мотиваційних 
настанов і трудової активності; 
в) результат узгодження внутрішніх мотивів людини і зовнішніх 
стимулів трудової діяльності; 
г) сфера фахової, практичної діяльності, що передбачає вироблення 
методів, засобів впливу на поведінку людини в організації задля 
досягнення особистих її цілей та цілей організації. 

Мотивування «комплексний зовнішній вплив на працівників з метою формування в 
них стійкої мотивації до праці» 

Самомотивація «виокремленні працівником внутрішніх, значущих для нього 
спонукальних причин виконання конкретних видів робіт з метою 
задоволення певних потреб» 

Стимул зовнішній стосовно до працівника чинник, що має цільову 
спрямованість, впливає на його мотивацію і спонукає до певних дій; 

Стимулювання «цілеспрямований вплив на мотивацію людини за допомогою 
зовнішніх стимулів для спонукання її до конкретних дій» 

Мотивація до 
навчальної 
діяльності 

характеристика психологічного стану людини, що формується під 
впливом потреб, інтересів, настанов у конкретний період часу і 
проявляється в ступені її діяльності, направленої на розвиток і 
саморозвиток, характеризує міру її навчальної діяльності 

Мотивування 
до навчальної 
діяльності 

комплексний зовнішній вплив на працівників з метою формування в 
них стійкої мотивації до навчальної діяльності; 

Стимулювання 
до навчальної 
діяльності 

цілеспрямований вплив на мотивацію людини за допомогою 
зовнішніх стимулів для спонукання її до розвитку і саморозвитку/до 
навчальної діяльності 

*побудовано на основі [1, c. 12] 
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Науковці також дають визначення «потреб працівників щодо їх 

професійного розвитку», під якими розуміють «відчуття працівниками 

фізичного та соціального дискомфорту у разі нестачі знань, необхідності 

набуття нових знань, умінь, навичок, компетенцій задля забезпечення 

конкурентоспроможності у сфері зайнятості» [1, с. 131]. Водночас, на нашу 

думку, необхідно звернути увагу на той факт, що потреби не лише самих 

працівників можуть лежати в основі мотивації до навчання. Це також можуть 

бути потреби самого підприємства, якому необхідно перекваліфікувати 

працівників або підняти їх освітній рівень. Також, крім потреб безпосередньо у 

професійному розвитку, рушійною силою можуть бути й інші потреби, про які 

детальніше говориться при обговоренні теорій мотивації, в основі яких лежать 

потреби людини. 

Визначення усіх цих понять є важливим для розуміння механізму 

мотивування окремої людини. Ці механізми добре описані в теоріях мотивації, 

яких на сьогоднішній день налічується декілька десятків. Серед усіх цих теорій 

існує декілька лідируючих теорій, які мали суттєвий вплив на практику 

управління трудовими ресурсами практично у всьому світі. До першої групи 

відносять теорії мотивації, в основі яких лежать потреби людини. Тут варто 

згадати теорію потреб Маслоу А., теорію ERG Альдерфера К., теорію мотивації 

МакКлелланда Д., теорію мотивації Герцберга Ф. та деякі інші. 

Мабуть, найбільш відомою теоріє мотивації є теорія Маслоу А. та його 

піраміда потреб. Науковець вважав, що будь-який стан людини слід розуміти як 

такий, що мотивує та є мотивованих. Обґрунтовуючи свою теорію, науковець 

звернувся фактично до основи всієї економіки – необхідності задоволення 

потреб людини в умовах обмежених ресурсів. При цьому важливим елементом 

теорії є те, що всі потреби, на думку Маслоу А., можна розмістити «в ієрархії 

предпотенціалу» [5]. Це означає, що задоволення потреб нижчого рівня 

активізує потреби вищого рівня, і як каже сам автор теорії, мотивує людину до 

«більш соціальних цілей» [5]. Іншою особливістю механізму дії мотивації на 

основі потреб є те, що незадоволені потреби мотивують людину до певних дій, 

тоді як задоволені потреби можуть не мати ніякого впливу на поведінку 

людини. 
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Відповідно до піраміди Маслоу, потреби людини в творчості, 

самореалізації, самоповазі, досягненнях виступають на перший план і служать 

ключем до її мотивації лише тоді, коли задоволені базові фізичні потреби і 

потреби в безпеці. Водночас, навіть сам автор вказував на умовність такої 

ієрархії і такої послідовності задоволення потреб [5], оскільки історії відомі 

випадки, коли людина фактично переступала нижні сходинки і творила в 

важких умовах життя. 

Не дивлячись на цей очевидний недолік, ця теорія залишається 

популярною, оскільки в простий і зрозумілий спосіб демонструє те, що 

забезпечити повноцінну творчу діяльність людини важко, якщо вона буде 

постійно думати про те, як забезпечити потреби нижчих рівнів. Також автор 

вказує на те, що рух по піраміді потреб не обов’язково означає повне 

задоволення потреб нижчого рівня. Крім того, автор піднімає ряд інших питань, 

відповіді на які не дає його теорія. Водночас, на всі вказані недоліки і 

обмеження, теорія не втрачає популярності і в наші дні. 

Іншою теорією, що базується на потребах людини, є теорія ERG 

Альдерфера К. Науковець назвав її альтернативою теорії Маслоу А. Він виділив 

три основні групи потреб: потреби в існування (E-existence, приналежності (R-

relatedness) або зв’язку та зростанні (G-growth). Ці потреби, на думку автора 

теорії, відповідають потребам, виділеним Маслоу А. Наприклад, потреба в 

існуванні відповідає потребам у безпеці, їжі житлі, потреба у зростанні 

відповідає таким групам потреб з піраміди Маслоу, як потреби у самовираженні 

та в певній мірі потребами у визнанні та самовираження тощо. 

При цьому теорія має більш гнучкий підхід щодо питання зміни потреб і 

переходу від однієї групи до іншої. Науковець виділив сім принципів того, як 

змінюються потреби тим самим продемонструвавши, що їх ієрархія може не 

мати визначального значення. Тому графічно елементи теорії мотивації 

Альдерфера К. відображають як взаємозв’язок між елементами, не будуючи з 

них піраміду. Більш того, науковець навіть наголошував на тому, що якщо 

потреби вищого рівня не можуть бути задоволені, людина фокусує увагу на 

потребах нижчого рівня і намагається їх якомога повніше задовільнити.  
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Теорія мотивації МакКлелланда Д. в певній мірі перекликаються з теорією 

Маслоу А., оскільки науковець також оперував такими поняттями як потреби 

вищого і нижчого рівнів, і сфокусувався, в першу чергу на потребах вищого 

рівня: потребі в досягненнях або успіху, співучасті та потребі у владі [5]. 

Науковець будував свою теорію на припущенні, що потреби нижчого рівня в 

сучасному суспільстві переважно задоволені. Звісно, що мова йшла про 

розвинуті суспільства.  

Четвертою теорією мотивації, яку пропонуємо розглянути в цій групі є 

теорія Герцберга Ф. [2]. На основі опитування, проведеного серед працівників 

одного підприємства, науковець дійшов до висновку, що існують дві групи 

факторів. Одні фактори впливають на почуття задоволення роботою, а інші 

фактори навпаки – є джерелом незадоволення роботою і, відповідно, зниженої 

мотивації. До групи мотивуючих факторів Герцберг Ф. відніс досягнення, 

визнання, саму роботу (її зміст), відповідальність, просування по службі, 

професійне зростання. Тоді як в групу демотивуючих факторів науковець 

включив політику компанії, управління, взаємовідносини, умови праці, оплату 

праці, безпеку.  

Теорія Герцберга Ф. зазнала критики з різних причин. По-перше, 

дослідження проводилося лише на одному підприємстві і його результати не є 

репрезентативними. По-друге, поділ факторів на дві групи є умовним і не 

завжди є зрозумілим, чи фактор є гігієнічним чи мотиваційним. По-третє, 

мотивація є складним явищем і залежить не лише від факторів, дію яких можна 

спостерігати на самому підприємстві. Тут доцільно говорити і про вплив 

загальнонаціональної культури, соціально-економічної ситуації в країні і 

регіоні, особисті життєві обставини тощо.  

Якщо розглядати теорії мотивації, в основі яких лежать потреби людини, з 

точки зору можливості їх застосування до інноваційних підприємств, найбільш 

очевидним є те, що менеджерам потрібно активізувати потреби персоналу в 

самореалізації, в досягненнях і успіху. 



132 

Таблиця 2 - Мотивування персоналу інноваційно-активного підприємства з 

урахуванням його потреб* 

Потреби Можливі дії 

Базові: фізичні потреби, 

потреби у безпеці, тощо 

– забезпечення комфортних умов праці 

– дотримання правил безпеки на робочому місці 

– забезпечення гідної оплати праці 

Соціальні: приватне життя, 

приналежність до 

соціальних груп, колективу 

– мотивування працівників до командної роботи 

– мотивування працівників до підтримки корпоративної 

культури, в якій домінує взаємоповага, визнання досягнень 

інших 

Досягнення і самореалізація – підтримка в працівниках потреби в успіху, мотивування до 

досягнення вищих цілей, до виконання більш складних 

завдань 

 мотивування до професійного розвитку 

Самовираження і творчість – залучення працівників до вирішення нестандартних 

проблем 

– мотивування працівників до інноваційно-орієнтованої 

діяльності 

Влада – мотивування працівників до більшої відповідальності 

шляхом надання більших повноважень, індивідуальних 

проектів, можливостей кар’єрного зростання 

* побудовано автором з врахуванням рекомендацій [2] 

Більш складну модель мотивації розробили Портер Л. і Лоулер Е. [4]. 

Науковці використали теорію Врума В. для подальшого вдосконалення теорії 

мотивації. Їх теорія базується на таких припущеннях: 

1) індивідуальна поведінка визначається поєднанням зовнішніх і 

внутрішніх по відношенню до людини факторів; 

2) працівники вважаються раціональними особами, які приймають свідомі 

рішення щодо своєї поведінки в організаціях; 

3) працівники мають різні потреби, бажання та цілі; 

4) на основі своїх очікувань люди вибирають між альтернативними 

способами поведінки і сподіваються, що такий вибір призведе до бажаного 

результату. 

Нарешті, коротко розглянемо широко відому теорію мотивації 

Макгрегора Д. Відповідно до теорії Х, всіх люди схильні до ліні і шукають 

можливостей зменшити обсяги роботи і уникати зайвої на їх думку 

відповідальності. Домінування цієї теорії протягом певного періоду часу 

призвело до поширення авторитарного стилю управління.  



133 

Водночас ряд досліджень продемонстрував, що для інноваційного 

розвитку підприємства такий підхід до управління персоналом не підходить, 

оскільки знижує рівень ініціативності працівників, перешкоджає творчому 

розвитку.  

Для інноваційно-орієнтованого підприємства доцільніше застосовувати 

теорію Y, яка розглядає працівників як таких, що прагнуть професійного росту, 

шукають більшої відповідальності, можуть самі себе контролювати і самі 

управляти своєю діяльністю. В такому випадку підходять стилі лідерства, які 

враховують думку підлеглих, практикують делегування повноважень та 

ініціативу.  

На нашу думку, існуючі теорії мотивації можна застосувати і до 

навчальної діяльності, проте з певними застереженнями. Насамперед, навчання 

відрізняється від трудової діяльності, зазвичай тим, що період навчання може 

не оплачуватися або оплачуватися не так, як трудова діяльність. Якщо мова йде 

про навчання і розвиток на самому підприємстві, проблемою може стати 

обмеженість часу, який може працівник виділити на розвиваючу діяльність. 

Іншою проблемою може стати перенесення проблем мотивації до праці на 

мотивацію до навчання. Якщо загальна система мотивації на підприємстві не 

працює належним чином, працівник може бути не мотивованим докладати 

додаткових зусиль до професійного розвитку.  

Також потрібно пам’ятати про те, що навчання дорослої людини суттєво 

відрізняється від навчання дітей та підлітків. Доросла людина зазвичай більш 

свідомо і раціонально підходить до цього процесу. Тому важливо в цьому 

випадку мати відповідь на питання «навіщо?» і «що зміниться?» (що відповідає 

постулатам теорії очікування).  

Система мотивації працівників може передбачати використання 

матеріальних і нематеріальних методів мотивації. Огляд наукової літератури 

дозволив узагальнити існуючі системи мотивації працівників [1, с. 133]: 

1.Система матеріальних винагород. 

2.Система участі в акціонерному капіталі, участі у прибутках. 
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3.Система додаткових компенсаційних пакетів відповідно до результатів 

діяльності, в тому числі навчання. 

4.Система нематеріальних стимулів, які можуть включати участь в 

прийнятті рішень, делегуванні повноважень, колективне визнання досягнень 

працівників тощо. 

Матеріальна винагорода працівників відіграє дуже важливу роль в їх 

мотивації. Не дивлячись на нещодавно проведені дослідження, які говорять про 

домінуючі в деяких сферах роль нематеріальних стимулів, матеріальна 

складова залишається дуже важливою, оскільки вона дозволяє задовільнити 

базові потреби людини та її сім’ї, зокрема, потреби в житлі, в харчуванні, одязі, 

безпеці, соціальному захисті тощо.  

Для інноваційного підприємства правильно побудована система 

матеріальних винагород дозволяє: привабити найкращих кваліфікованих 

спеціалістів в галузі, знизити рівень плинності талановитих співробітників, 

підтримувати високий рівень мотивації у працівників до інноваційно-

орієнтованої діяльності підприємства.  

Крім матеріальної, важливе місце займають й інші підходи до мотивації. 

Важливим є зміст праці та перспективи кар’єрного росту, що може служити 

сильним стимулом до проходження додаткового навчання, більш сумлінного 

виконання своїх професійних обов’язків, досягнення більш значущих 

результатів в роботі. Крім того важливими факторами впливу на працівника є: 

загальна організаційна культура на підприємстві; стиль управління; гнучкий 

робочий графік; інші нематеріальні фактори.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз 

наукової літератури дозволив уточнити взаємозв’язок між поняттями 

«інновація», «інноваційний процес», «інноваційний розвиток», «інноваційна 

діяльність» та «інноваційний потенціал», що на відміну від поширених 

поглядів, враховує стратегічний характер інноваційної діяльності, необхідність 

розвитку та мотивації персоналу до досягнення інноваційних цілей 

підприємства, та важливість використання відкритого підходу при організації 

інноваційного процесу. 
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Крім того, в результаті аналізу визначено, що існують різні підходи до 

класифікації інновацій. Одним з найбільш поширених є поділ інновацій за 

типами на інновації продукту, інновації процесу, маркетингові інновації та 

організаційні інновації. Також враховуючи тенденції розвитку та гострі 

проблеми суспільства, вважаємо за необхідне доповнити існуючу класифікацію 

інновацій ще однією класифікаційною ознакою за ступенем соціальної 

відповідальності, відповідно до якої відокремлювати відповідальні інновації від 

традиційних інновацій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД 

ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

У статті розглянуто вплив пандемії коронавірусу COVID-19, як найбільш 

вагомого чинника середньо- та довгострокових змін, на розвиток малих та 

середніх підприємств України. Уточнено, що внаслідок запровадження 

вимушених заходів щодо обмеження окремих видів діяльності у зв’язку із 

карантином, сектор підприємництва зазнає найбільших збитків, що відіграє 

вирішальну роль у нагромадженні кризових процесів в економіці, в тому числі, – 

переддефолтного стану суб’єктів бізнесу. Обґрунтовано, що відсутність 

адаптивної державної підтримки в Україні може призвести до скорочення 

майже на третину валової доданої вартості, зайнятості та податкових 

надходжень від цього сегменту. На основі систематизації ризиків, трендів 

розвитку глобального бізнессередовища та інших структурних змін, пов’язаних 

із карантинними обмеженнями, визначено нові пріоритети бізнес-стратегій 

та напрямки державної підтримки підприємницького сектору.  

Ключові слова: пандемія, економічний розвиток, стратегія, зайнятість, 

кризові процеси, ризики. 

Постановка проблеми. Зненацька вибухнувши в усьому світі, пандемія 

коронавірусу переформатувала все існування людства. Наслідки карантину 

мають затяжний характер, тому відновлення роботи відбувається поетапно і 

підприємствам самотужки іноді важко впоратися з викликами, принесеними 

пандемією.  
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Спробуємо оцінити перспективи розвитку української економіки під 

впливом світової пандемії COVID-19 з урахуванням впливу науково-технічних, 

інформаційно-психологічних і соціальних чинників. При цьому, беручи до 

уваги неординарність епідеміологічної ситуації в Україні та світі, варто 

розуміти, що нинішні економічні оцінки й прогнози в подальшому ще 

змінюватимуться, до того ж неодноразово[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Жваве обговорення проблеми 

поширення коронавірусної хвороби відбувається у засобах масової інформації, 

де свої погляди висловлюють міністри, представники владних структур, 

провідні економічні експерти, соціологи та політологи, інші провідні фахівці з 

цього питання. Зокрема, це А. Гурріа, К. Лагард, Р. Хатт, І. Петрашко, А. 

Пустова, В. Медечук, А. Амелін, А. Блінов, В. Каценельсон, Я. Лаврик, Д. 

Монін та ін. Однак сьогодні окремі питання щодо подолання негативних явищ 

підприємствами в умовах пандемії COVID-19 і досі залишаються 

невирішеними та потребують детального вивчення. 

Мета статті. Дослідження стану і тенденцій впливу COVID-19 на 

економічну ситуацію у світі, зокрема, визначення соціально-економічних втрат, 

яких зазнає Україна від пандемії цієї хвороби.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв’язку з кризовою 

ситуацією, викликаною пандемією COVID-19, український бізнес та 

підприємства різних галузей в цілому, в 2020 р. опинилися на межі виживання. 

Ця тенденція продовжується і до цього часу. Спад економіки, скорочення 

купівельної спроможності та зміна поведінки громадян, відсутність підтримки 

(або її неефективність) з боку держави призвели до скорочення виробництва, 

або навіть зупинки цілих галузей господарства[2]. 

Пандемія COVID-19 змінила весь світ, і Україна не є винятком. Найбільш 

негативні наслідки через обмеження пересування, самоізоляцію, запровадження 

режиму карантину у країні відчули наступні внутрішньо-орієнтовані галузі: 

транспорт (в першу чергу, авіаційний), туризм (зовнішній і внутрішній), інші 

послуги (зокрема, організація харчування, спорт, розваги, мистецтво та 
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відпочинок). Внаслідок уповільнення розвитку світової економіки через 

пандемію, а також відповідного падіння цін та попиту на світових ринках 

негативні ефекти відчули і ряд експортно-орієнтованих галузей економіки, 

зокрема металургія, машинобудування. Вторинні ефекти від суттєвого 

зниження споживчої активності населення та відповідно уповільнення динаміки 

розвитку економіки в цілому відчувають такі сфери як фінансова діяльність та 

операції з нерухомим майном, роздрібна торгівля непродовольчими товарами 

та відповідно промислові виробники непродовольчих товарів. Скорочення 

попиту з боку країн-світових лідерів, а саме зміна кон’юнктури зовнішнього 

ринку під впливом пандемії напряму, вплинуло на діяльності добувних галузей 

по всьому світу, а не лише в Україні. Отже саме це, а не якісь особливі 

внутрішні проблеми, спричинили суттєве падіння добувної, а також частини 

переробних галузей (в першу чергу, металургії — падіння на 11,7% за січень-

жовтень 2020 року). До проблем переробних галузей, створених під впливом 

світової паузи під час карантину, також слід додати перебої і логістичні 

проблеми із постачанням проміжної продукції, необхідної для виробництва[3]. 

Ринок праці України як і в багатьох країнах світу опинився також перед 

серйозними викликами, спричиненими поширенням захворювання COVID-19, 

зокрема й соціально-економічними. В умовах карантину роботодавці вдаються 

до повного або часткового зупинення виробництва, скорочення штату 

працівників, переведення на неповний робочий тиждень або відправляють 

працівників у відпустки без збереження заробітної плати. Це призводить до 

скорочення попиту на робочу силу та зменшення кількості зайнятого 

населення, зростання рівня безробіття. Станом на 1 грудня 2020 року кількість 

зареєстрованих безробітних зменшилась до 410 тис. осіб (найбільшою 

середньоденна кількість безробітних була у червні — 518 тис. осіб), з них 

отримують допомогу по безробіттю 353 тис. осіб. За час карантину з 12 березня 

по 1 грудня статусу безробітних набуло більше 525 тис. осіб. 
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Серед основних ризиків, що можуть трапитись на шляху до економічного 

зростання України на 2021–2023 роки, слід відмітити, зокрема, наступні[4]: 

1) друга та третя хвиля пандемії, що потягне за собою подальші карантинні 

обмеження як в Україні, так і у світі;  

2) посилення гібридних загроз національній економіці з боку Російської 

Федерації;  

3) збереження низької кредитної активності на тлі загострення проблем у 

банківській системі;  

4) значне зниження обсягів транзиту природного газу з Російської 

Федерації територією України; 

5) дефіцит зовнішнього фінансування та звуження доступу до 

міжнародних ринків капіталів; 

6) формування суттєвого дисбалансу на ринку праці, скорочення 

зайнятості; 7) отримання низького врожаю зернових культур, тощо. 

Крім того, найбільш значущими внутрішнім ризиком є зростання дефіциту 

державного бюджету. Також високі оцінки отримали наступні ризики[5]: 

- зростання негативних очікувань економічних агентів;  

- посилення неплатоспроможності реального сектору економіки; 

- суттєве падіння платоспроможного попиту населення; 

- збереження високого рівня корупції; 

- значне безробіття через повернення заробітчан, масове звільнення 

працівників;  

- масове банкрутство підприємств середнього та малого бізнесу, тощо. 

Економічна ситуація в країні мала характер стриманого відновлення у 

червні та вересні 2020 р., але через зростання захворюваності населення 

коронавірусною інфекцією у жовтні-листопаді 2020 та введення нових 

обмежень, зокрема карантину вихідного дня, річне падіння ВВП склало 

близько 5%. Загрозою відновлення економіки залишається продовження дії 

карантинних обмежень та третя хвиля пандемії як в Україні, так і у світі, 

тобто на тлі нових можливих втрат, відновлення попиту на вітчизняну 
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продукцію на внутрішньому та світових ринках буде пролонговано до 

наступних періодів. Але на тлі позитивних новин щодо успішних 

випробувань вакцин проти COVID-19 починаючи з 2021 року, передбачається 

поступове відновлення економіки з переходом до зростання. Міністерство 

економіки передбачає відновлення розвитку економіки після значних втрат, 

спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та прогнозується[6]: 

- зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році;  

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується 

на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році;  

- збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників — 

на рівні 12,1% у 2021 році, 6,0% у 2022 році;  

- рівень безробіття у 2021 році — 9,2%, у 2022 році — 8,5%;  

- зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з 

подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році[7].  

Драйверами розвитку можуть стати: ІТ сфера, сфера рекламних та 

консалтингових послуг, розвиток безготівкових розрахунків і ряду інших 

цифрових елементів нової економіки; високотехнологічні виробництва та 

виробництва з технологіями середньо-високого рівня (зокрема, хімічне та 

фармацевтичне виробництво, машинобудування), а також підприємства 

легкої промисловості, які наразі мають потенціал для заміщення імпортної 

сировини вітчизняною продукцією, інвестуватимуть у спільні проєкти 

модернізації та розширення виробництва в межах нових та існуючих 

кластерів, індустріальних та технологічних парків з метою розширення 

власного виробництва та власних міжгалузевих зв’язків, будуючи їх за 

принципом внутрішнього виробництва повного циклу [8]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

епідемія COVID-19 загострила наявні структурні проблеми української 

економіки, зокрема, вузький внутрішній ринок для вітчизняних виробників, 

низьку частку доданої вартості у продукції, значну імпортозалежність 

особливо по сировинних товарах та ін. Українська економіка, зважаючи на її 
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відкритість, і надалі розвиватиметься значною мірою під впливом зовнішніх 

умов, які характеризуватимуться поступовим відновленням, починаючи з 

2021 року, та подальшим зростанням світової економіки, у тому числі 

основних торговельних партнерів України на тлі активної вакцинації 

населення та подолання наслідків впливу пандемії коронавірусу                    

COVID-19 [9]. 
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Постановка проблеми. В сучасних реаліях щоб громадам ставати 

успішними, використовуючи власні ресурси та переваги, необхідно вдало 

розвивати власну внутрішню спроможність та поліпшувати ті внутрішні умови, 

що сприяють покращенню рівня життя своїх мешканців та підвищенню 

інвестиційної привабливості своїх територій. При цьому, важливим 

інструментом для досягнення поставлених цілей є програмування соціально-

економічного, культурного розвитку своїх територій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичну сторону написання 

цільових програм у своїх публікаціях досліджували Абрамова В., Горячук В., 

Долішній М., Сімків Л. Дедалі частіше сучасні дослідники місцевого 

самоврядування та публічного управління Бондарчук Л., Калета А., Махначова 

Н., Процак О., Руснак Б. та ін. наголошують на необхідності залучати 

громадськість до здійснення місцевого самоврядування. 

Мета статті. Вивчення теоретичних знань про місцевий розвиток, 

можливості об’єднаних громад в умовах децентралізації, процес та особливості 

програмування соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади (ОТГ) в сучасних умовах, та необхідність рекомендаційного 

інструментарію на завершальному етапі реформування адміністративно-

територіального устрою базового рівня реорганізовуючи існуючу систему 

планування розвитку територій, вирішення проблем дослідження 

концептуальних особливостей формування програми соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади. 

Виклад основного матеріалу. Важливо, що в перехідних країнах реформи 

з децентралізації мають проводитися поетапно, щоб не порушувати 

координацію дій, не перекладаючи одразу на місцеві органи влади ті задачі, які 

вони повинні вирішувати тільки у довгостроковому періоді. Крім того, хоча 

рівень економічного розвитку країни або регіону в певній мірі визначається 

можливостями децентралізації влади, на практиці бідні держави часто 

схиляються до централізації. Іншими словами, чим заможніша країна, тим 

більше відповідальності та ресурсів вона передає на місця.  
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На рівні створених ОТГ проведення реформи має досягти наступні цілі: 

зростання спроможності ОТГ і забезпечення власного соціально-економічного 

розвитку за рахунок стимулювання економічної активності, залучення 

потенціалу всіх суб’єктів економіки для розвитку громади, зростання 

інвестиційної привабливості. Важливим результатом децентралізації є 

зростання ролі місцевих органів влади в економічному та соціальному розвитку 

територій та їх відповідальності за надання державних послуг, збір податків 

тощо. 

Держава визначила ряд цілей, які переслідують вказані реформи. Так, на 

рівні держави проведення реформи має досягти наступні цілі:  

1. зміцнення соціально-економічної безпеки держави,  

2. забезпечення соціально-економічного зростання держави, регіонів, 

окремих територій,  

3. зростання якості життя громадян, незалежно від місця проживання. 

Раціональну модель децентралізації влади можна побачити на рис. 1. 

  

Підвищення 

інвестиційної 

привабливості на 

місцевому рівні 

Встановлення єдиної 

ставки податку на 

місцевий податок і збір 

ЦОВВ 

(Центральні органи виконавчої влади) 

Фінансова діяльність  Контроль  
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(Місцеві органи  

виконавчої влади)  

Виконання функцій 
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економічного 

розвитку  

Впровадження нової 
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на місцевому рівні 

Розробка та впровадження 

нових програм коротко-, 

середньо- та довгострокового 

планування  

Рисунок 1 – Децентралізація влади: раціональна модель  
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Насамперед тут важливим є визначення сутності категорій «розвиток» та 

«економічний розвиток». Розвиток, як поліпшення, означає такі соціальні 

зміни, які забезпечують рівні можливості для широкого кола людей у 

користуванні загальними громадськими благами: освітою, охороною здоров’я 

тощо.  

Перед місцевою владою постають нові виклики, що потребують глибоко 

розуміння планувального процесу місцевого розвитку, розробку та 

запровадження моделей та інструментів локального економічного розвитку, 

оволодіння необхідними знаннями, інформацією, навичками та досвідом, щоб 

забезпечити більшу конкурентоспроможність своїх громад у складних 

глобальних умовах. Важливим інструментом вирішення даного завдання є 

планування розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ), адже не 

можливо самостійно розв’язувати питання місцевого розвитку – створення 

нових робочих місць, збільшення зайнятості населення, залучення інвестицій, 

зростання доходів місцевих бюджетів, покращення якості життя, розвиток 

благоустрою та інфраструктури без чітко окресленого і узгодженого із усіма 

рівнями регіонального управління плану. Планування розвитку на рівні 

територіальної громади є діяльністю органів місцевого самоврядування з 

залученням представників громади, що спрямовується на реалізацію цілей 

управління у вирішенні сукупності проблем соціально-економічного розвитку 

території з метою забезпечення інтересів громади щодо покращення якості 

життя населення, поліпшення підприємницького та інвестиційного клімату, 

створення додаткових робочих місць, раціонального і ефективного 

використання ресурсів території. У руслі наукових надбань у напрямку 

досліджень методологічних засад планування розвитку територій виділяють 

такі види планування:  

− стратегічне планування, яке окреслює довгострокові орієнтири розвитку 

територій на основі аналізу його потенціалу (7 – 10 років);  

− програми соціально-економічного розвитку, які характеризують основні 

напрями розвитку територій на основі сформованих стратегій їх розвитку (1-2 

роки);  

− проекти щодо залучення інвестицій у розвиток територій (1-2 роки).  
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У сучасних умовах виникла необхідність застосування принципу 

відкритості та залучення максимальної кількості зацікавлених сторін при 

формуванні Цільових програм. При такій методиці пропонується разом із 

традиційними методами  використовувати сучасні комунікаційні технології для 

збору ідей для ПСЕР. Для цього відповідальній особі потрібно розробити 

уніфікований формуляр опису програмної ідеї  та визначити  кінцевий термін 

прийому таких ідей. Важливо розмістити оголошення про збір програмних ідей 

на офіційному сайті громади. Кожен мешканець громади (звичайні мешканці, 

представники бізнесу або службовці) може сам заповнити таку форму і надати 

її відповідальній особі, або надіслати її за допомогою електронної пошти, що є 

актуальним в сучасних пандемічних умовах [5]. Такий метод колективної 

генерації ідей можна вважати «гібридом» методу, який в американській 

термінології має назву метод «мозкової атаки» й спрямовується на отримання 

великої кількості ідей, у тому числі і від осіб, які зазвичай не висловлюють 

свою думку, маючи досить високий ступінь ерудиції [4]. Враховуючи, що такий 

метод стратегічного розвитку громади є новим, а місцеві мешканці досі не 

усвідомлюють свою причетність до розвитку своєї громади і не впевнені у 

дієвості громадської участі, пропонуємо поступово і наполегливо долучати 

жителів до активної участі у житті громади, проводити відповідну 

інформаційно-просвітницьку діяльність. Ймовірно, що таким чином буде 

зібрана невелика кількість пропозицій, або вони в своїй більшості будуть 

дублюватись. Усі отримані програмні ідеї варто згрупувати за відповідністю 

операційним цілям. 

Програмування є частиною процесу планування, в якому, керуючись 

рамками визначених стратегічних та оперативних цілей, визначаються проєкти 

і заходи, які призводять до досягнення цих цілей, а потім подібні проєкти і 

заходи групуються у відповідні програми. 

Заходи представляють собою прямі втручання в одну з відповідних сфер 

розвитку. На відміну від проектів, вони не мають точно визначених термінів 

реалізації і, як правило, періодично повторюються... Заходи часто включають 
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відносно прості процедури, такі, як впровадження певної статті бюджетного 

фінансування (наприклад, співфінансування діяльності з освіти дорослих) або 

створення спеціального органу (наприклад, рада з архітектури і будівництва). 

Програми є основними інструментами для реалізації стратегії розвитку. 

Вони інтегрують проекти і заходи, які взаємопов’язані в часі і за змістом. 

Проекти і заходи об’єднуються в програми за спільними логічними ознаками, 

що сприяє їх кращій ідентифікації та полегшує управління.  

За останній період Уряд, враховуючи особливості функціонування та 

перспективи розвитку ОТГ, затвердив Методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації програмних документів соціально-економічного 

розвитку об’єднаних громад, в якій  програма соціально-економічного розвитку 

(далі - ПСЕР) об'єднаної територіальної громади визначається як документ, що 

визначає стратегічні цілі та пріоритети розвитку об'єднаної територіальної 

громади на коротко- та середньостроковий період (3-5 років), конкретизує 

завдання та заходи у рамках таких цілей та пріоритетів, відповідальних 

виконавців та строки виконання заходів, обсяги фінансування, джерела 

фінансування та індикатори (показники) оцінки результативності виконання 

заходів, передбачених таким документом.  

Свій погляд на визначення місцевої програми економічного і соціального 

розвитку пропонує Т. Станкус, визначаючи його як документ, в якому 

визначаються мета, цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 

короткостроковий період, як правило, на рік, засоби та шляхи їх досягнення, 

формується взаємоузгоджена і комплексна система напрямків та заходів 

органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання 

проблем економічного і соціального розвитку, характеризуються очікувані 

зміни у стані економіки та соціальної сфери.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, програма 

економічного і соціального розвитку розробляється на основі комплексного 

аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого, 

науково-технічного та трудового потенціалу, оцінки досягнутого рівня 

розвитку економіки і соціальної сфери, оцінки стану екології та рівня 

управління відходами.  
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При цьому варто враховувати вплив зовнішніх, політичних, економічних 

та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у 

перспективі. 

Не варто недооцінювати значення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку, оскільки їхні показники є орієнтиром для 

розроблення суб’єктами підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, 

бізнес-планів та інших документів. Окрім того, такі документи підтверджують 

роботу місцевої влади у визначених напрямах, а тому підвищують і 

ефективність роботи органів місцевого самоврядування, і рівень довіри 

місцевого населення до місцевих управлінців, і ймовірність залучення 

додаткових ресурсів на місцевий розвиток, в т.ч. міжнародної технічної 

допомоги на окремі заплановані заходи та проєкти розвитку. 
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Актуальність формування нових механізмів управління ресурсами 

територіальної громади обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з 

проблем в управлінні ресурсами громади є недостатній контроль та 

моніторинг змін стану ресурсів громади, узгодження роботи різних 

інституцій. Механізми управління ресурсами громади містять модулі 

використання, збереження та відтворення ресурсів. Ідеальна модель механізму 

управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління 

ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління, 

самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є 

основою для формування такої системи. 

Ключові слова: ресурсний потенціал, збереження ресурсів, використання 

ресурсів, відтворення ресурсів, децентралізація,  територіальна громада. 

Постановка проблеми. Управління процесами відтворення та 

використання ресурсного потенціалу децентралізовано і не завжди має баланс 

всіх функцій менеджменту для якісного виконання. Узгоджене управління 
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ресурсами дозволить підсилити контроль за збереженням та відтворенням 

ресурсів; сформувати загальне середовище розумного ставлення до ресурсів та 

їх використання. Раціональне використання ресурсів має свої особливості 

відносно кожної складової ресурсного потенціалу. І якщо дослідження процесів 

раціонального використання природних ресурсів дали результати у вигляді 

різноманітних рекомендацій, механізмів управління, то соціальні, людські, 

інформаційні ресурси досліджені недостатньо. Різноманітні інституції 

управління ресурсами достатньо часто непов’язані між собою та здійснюють 

неузгоджене управління. В умовах запровадження реформи децентралізації, 

проблема збалансованого управління стає ще більш актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень 

щодо оцінювання та діагностики стану ресурсного потенціалу територіальної 

громади свідчить про те, що в наукових працях  таких  вчених як Андрійчук 

В.Г. [1], Руснак А.В. [2], Собкевич О.В. [3], Ульянченко О.В. [4] розглядаються 

питання оцінювання ресурсного потенціалу, зокрема земельних; лісових та 

водних ресурсів; в роботах  таких досліджувачів як Кустріч Л.О.[5],  Статівка 

Н.В. [6] – питання розвитку та відтворення трудових ресурсів; результатах 

досліджень Алєксєєвої О.В. [7], Боковикової Ю.В. [8],  Йохна М.А. [9], 

Прутської О.О. [10] – результати досліджень інституцій та територіальних 

громад. Активно розглядаються питання удосконалення управління в сфері 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, 

стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку, розвиток 

інформаційного середовища, визначення показників  для оцінювання 

ресурсного потенціалу територіальних громад [11-15]. Але, не дивлячись на 

достатньо великий обсяг результатів досліджень, питання комплексної 

діагностики та координації різноманітних інституцій розглянуті недостатньо. 

Метою статті є формування системи методів та механізмів управління 

ресурсним потенціалом територіальної громади.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсний потенціал є 

основою для формування стратегічного бачення розвитку громади та її 
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території.  В таблиці 1 представлено взаємозв’язок з між цілями, функціями, 

ресурсами та позиціонування в загальній стратегії розвитку територіальної 

громади (ТГ). Ресурсний потенціал території складають природні, матеріальні, 

людські та інформаційні ресурси. Управління цими ресурсами ґрунтується на 

законодавчо-нормативній базі, структурі бюджетно-фінансового регулювання 

та ефективного державно-приватного партнерства за участю громадських 

організацій та самоврядування. Аналіз стратегій розвитку територій та їх 

громад свідчить про те, що розвиток ресурсів враховується, але не 

акцентуються питання комплексної оцінки їх стану та розвитку. Механізм 

управління ресурсним потенціалом територіальної громади повинен 

охоплювати всі види ресурсів та враховувати всі функції менеджменту і 

стратегічні цілі розвитку території. Позиціонування в стратегії та акцентування 

визначених ресурсів може бути в додатку відповідно до кожного ресурсу 

території, його оцінки, сценаріїв можливого розвитку. Стратегія також може 

містити акценти на ресурси в структурі інших напрямів розвитку 

територіальної громади. Головне, зробити уточнення, які ж саме ресурси та 

яким чином, будуть використані. Також потрібно врахувати їх збереження та 

відтворення; моніторинг поточного стану та контроль.  

Таблиця 1 - Управлінські методи впливу на розвиток ресурсів 

територіальної громади 

Ресурси Цілі Управлінські методи впливу зі 

сторони державного управління та 

самоврядування 

Позиціонування 

в стратегії 

Природні Збереження та 

відтворення 

Планування підтримки 

екологічного балансу території; 

Моніторинг та контроль 

використання; 

Мотивація, (виховання, 

матеріальні стимули (як+, так і -) 

щодо збереження, раціонального 

використання та відтворення  

Стан та 

розвиток 

природних 

ресурсів 

Фінансові 

ресурси 

Наявність 

бюджету для 

підтримки та 

розвитку ТГ 

Планування, реалізація та 

контроль місцевого бюджету. 

Мотивація до ефективного розвитку 

підприємств, підприємців; залучення 

донорських міжнародних організацій. 

Стан та 

реалізація 

бюджету ТГ 
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 Продовження таблиці 1 
Інвестиційні 

ресурси 

Залучення 

інвестицій для 

розвитку ТГ 

Планування, залучення нових 

інвесторів, контроль їх діяльності, 

мотивація до ефективного 

партнерства 

Інвестиції 

Виробничі Підтримка 

розвитку, 

наповнення 

бюджету, 

робочі місця 

Інвестиції для економічного розвитку. 

Моніторинг та контроль впливу 

підприємств на розвиток 

територіальної громади; мотивація 

щодо приватно-державного 

партнерства 

Виробничий 

потенціал 

Інфраструктурні 

(інженерні) 

Підтримка 

життєдіяльності 

території 

Надання послуг підтримки 

життєдіяльності за допомогою 

комунальних підприємств. 

Моніторинг та контроль якості 

послуг, інженерної інфраструктури 

Інженерна 

інфраструктура 

Інфраструктурні 

(соціальні) 

Підтримка 

соціальних 

процесів ТГ 

Створення соціальної інфраструктури.  

Моніторинг та контроль соціальних 

програм, проєктів. 

Соціальна 

інфраструктура 

Людські Підтримка 

демографічних 

процесів, 

розвиток 

освітнього та 

культурного 

середовища 

Організація  та підтримка 

освітнього та культурного 

середовища. Підтримка проєктів 

щодо зайнятості населення. 

Моніторинг та контроль 

демографічних процесів. Мотивація 

щодо розвитку людських ресурсів 

території. 

Освіта 

Культура. 

Демографія. 

Зайнятість. 

Розвиток 

сучасних 

інтелектуальних 

технологій  

Інформаційні Створення та 

підтримка 

інформаційного 

середовища 

розвитку 

територіальної 

громади 

Створення єдиного 

інформаційного середовища 

територіальної громади з активним 

зворотнім зв’язком, інформаційними 

запитами з використанням сучасних 

інформаційних та мобільних 

технологій. 

Інформаційна 

інфраструктура 

Інноваційні 

ресурси 

Активний 

розвиток 

інноваційних 

можливостей в 

усіх сферах 

життєдіяльності 

ТГ 

Територіальний інноваційно-освітній 

простір 

Інновації 

 

Механізмом управління  ресурсами є шлях реалізації поставлених цілей 

відносно визначених складових ресурсного потенціалу з використанням 

сучасних інструментів менеджменту. Загальний зв'язок здійснюється 

відповідно цілей, пріоритетів та напрямів діяльності з врахуванням технологій 

та інструментарію менеджменту, які можуть змінюватись.  
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На думку автора, доцільним є формування додатку розвитку ресурсів ТГ 

до загальної стратегії розвитку. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Запропонований підхід 

передбачає перегляд принципів формування, наповнення та використання 

цільових фондів для здійснення заходів з відтворення визначених ресурсів та 

дозволяє визначити дії кожної інституції з уникненням дублювання контролю 

та зайвого тиску на бізнесові структури з достатнім контролем за раціональним 

використанням та відтворенням природних ресурсів та збалансування рівня 

зайнятості трудових ресурсів, розвитку соціальних інфраструктурних ресурсів. 

В період реалізації реформи децентралізації комісії територіальних громад 

повинні здійснювати моніторинг щодо природних та інших ресурсів власної 

території. Діагностика ресурсного потенціалу повинна здійснюватись за всіма 

видами ресурсів відповідно визначеним показникам. Доцільно використовувати 

сформовану систему збалансованих показників, яка містить показники за 

кожним видом ресурсів та алгоритми їх формування разом з державними та 

громадськими інституціями контролю. Одержані результати є основою 

формування інтегрального показника стану та відтворення ресурсного 

потенціалу, що дозволяє діагностувати стан ресурсів аграрного сектору на 

визначеному економічному рівні та здійснювати корегування планів для 

подальшої діяльності та розвитку підприємств і сільської території за кожною 

складовою. Визначений підхід до комплексного оцінювання ресурсного 

потенціалу повинен здійснюватись на основі інтегрального показника як 

адитивно-мультиплікативної суми з врахуванням рівня впливу кожної 

складової на розвиток аграрного сектору за адаптованою до специфіки 

сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій системи 

збалансованих показників. 
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В статті досліджується методологія розробки стратегії і брендингу 

території. Пропонується розглядати брендинг в межах міста, регіону та 

країни, з метою визначення спільних позицій, що в перспективі приведуть до 

конкурентоспроможності окремої території зокрема та України загалом. 

Проаналізована послідовність розробки стратегії бренду Вінниці та окреслено 

основні складові бренду Вінницької області. 

Ключові слова: брендинг території, бренд міста, територіальний маркетинг, 

конкурентоспроможність, бренд-бук. 

Постановка проблеми. Наявність сильного бренду є найкращим 

конкурентною перевагою певної території. Брендинг міста можна розглядати з 

позиції процесного та системного підходів. Так, з позиції процесного підходу, 

брендинг міста є процесом процес усвідомленого та цілеспрямованого 

формування бренду міста, розвитку міської ідентичності, представлення її у 

взаємопов’язаних образах, привабливих для цільових аудиторій. З позиції 

системного підходу бренд міста – це міська ідентичність, особливість, 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9588506873982756463&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9588506873982756463&btnI=1&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-5654-1514
https://publons.com/researcher/2221503/halyna-v-ivanchenko/
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унікальність, системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах, 

цінностях, образах, що максимально повно та адекватно відображена в іміджі 

міста. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії, методології, 

практики територіального брендування та маркетингу територій обґрунтовані в 

працях таких вітчизняних вчених як Ломоцевої А., Пятаевої Е., Махначової Н., 

Ніколіної І., Мороз О., Герасимчука В., Бондаренка А., Семенюк І. 

Мета статті: дослідити особливості формування міського та 

регіонального бренду, вивчити його вплив на конкурентні позиції міста та 

області.  

Виклад основного матеріалу. Поняття територіального брендингу 

безпосередньо пов’язане з інвестиційною привабливістю, розвитком туризму, 

урбаністикою, промоцією та маркетингом. Зазвичай імідж міста складає 

система показників, до якої входять якість життя, інфраструктура, бізнес-

клімат, наявність та розміри власного й залученого капіталу на цій території, 

рівень запровадження інноваційних технологій, а також діяльність влади та 

контролюючих органів і довіра до них. Раціональна частина іміджу міста 

формується на основі поширення інформації про нього за допомогою 

різноманітних індексів та рейтингів серед інших міст, наявних аргументів 

функціонування, тоді як ірраціональний аспект складають емоційні враження 

від міста. Зокрема, сюди можуть входити географічні особливості, архітектура 

та естетичний вигляд міста, культурні особливості, охорона здоров’я та спорт, а 

також вплив засобів масової інформації та рівень довіри до них [4]. 

Методологія розробки стратегії і брендингу територій базується на 

оригінальній методології Bohush Communications, яку можна уявити собі у 

вигляді піраміди. Стратегія розвитку території має ієрархічну структуру: на 

вершині піраміди знаходиться бачення і цілі, місія і потенціали, що визначають 

філософію розвитку території, регіону, міста. Слід наголосити на необхідності 

наявності наукового підходу для побудови цієї конфігурації і ієрархії. 

Філософія розвитку трансформується в два практичних сегмента стратегії: 

організаційну та комунікаційну частини [9].  
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Організаційна частина передбачає оцінку потенціалів і ресурсів території, 

розробку стратегічних планів і програм, економічні моделі та інноваційні 

підходи до розвитку території. Сталий розвиток економіки, інфраструктури, 

підвищення безпеки, розвиток освіти і культури. Розробка екологічної 

середовища проживання (умов життя) людини. Оформляється ця частина в 

генеральний план або майстер-план. 

Комунікаційна частина передбачає поліпшення іміджу лідера території 

(від Президента до мера міста), розробку ефективної інформаційної політики, 

поліпшення іміджу і репутації території, регіону та міста. І на базі цього 

ефективний брендинг території – капіталізація можливостей, туристичних, 

інвестиційних потоків, візуальні та вербальні атрибути бренду - логотип, слоган 

і пакет комунікаційних проектів. 

Концепція бренду міста включає в себе кілька взаємопов’язаних між 

собою елементів. По-перше, це тема або ідея міста, проте, чим більша територія 

міста, тим більша різноманітність та різнобарвність ідей, що можуть бути 

покладені в основу бренду. По-друге, це цінності бренду міста, тобто унікальні 

конкурентні переваги, що можуть бути поділені на кілька груп, наприклад, 

економічні переваги, якість надаваних на території послуг, соціальні, культурні, 

емоційні цінності. По-третє, це дизайн самого бренду, який може виражатися в 

символах, гаслах, кольорах, слоганах, запахах, музиці і події. 

Один з найбільш вдалих прикладів брендингу міста, розробленого та 

реалізованого в Нью-Йорку в середині 1970-х рр., під час фінансової кризи, 

коли економічне розвиток міста і туристичний бізнес значно постраждали. З 

невеликої рекламної кампанії брендинг міста поступово перетворився на певну 

стратегію. Логотип I Love NY, створений в 1977 р М. Глейзером, повинен був 

донести, що Нью-Йорк – це місто, яке люблять. Згодом дана ідея була 

реалізована в Амстердамі (I AmSterdam), який також зіткнувся з необхідністю 

формування позитивного образу, оскільки місто асоціювався в свідомості 

людей з розбещеністю та небезпекою для життя. Основою слогану стало I Am - 

«Я є», що означає, що Амстердам - це перш за все люди, які є в місті. Даний 

логотип швидко набув великої популярності, і згодом втілювався на різній 

сувенірній атрибутиці [1]. 
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На перших етапах розробки стратегії розвитку необхідно провести 

стратегічну діагностику або аудит території, в яку входить збір інформації 

пов'язаної з оцінкою ресурсів території , визначенням потенціалів і аналізом 

існуючих стратегій і програм [9]. 

У цій ситуації важливий науковий підхід, вміння прогнозувати і мати 

глобальне бачення на середньостроковий і довгостроковий періоди. Важливо 

визначити, які вектори розвитку вже задані, яке проблемне поле і як можна 

вносити зміни або корекції. У цьому контексті важливо визначити межі меж 

розвитку. Також важливий адекватний алгоритм прийняття рішень у тих, хто 

займається проектами розвитку. 

Стратегічне планування - важлива управлінська функція для визначення 

як вектора розвитку, так і впровадження векторів підвищення 

конкурентоспроможності територій на довгостроковий період. 

Добробут і рівень життя населення важливо визначити, як основну мету 

стратегій розвитку територій, особливо це стає актуальним в довгострокових 

стратегіях розвитку з горизонтом у 15-25 років. Основа для добробуту 

населення в контексті стратегій сталого розвитку можлива завдяки наступним 

факторам: достатньому рівню зайнятості населення, підвищення доходів, 

високими надходженнями платежів і податків в економіку регіону, і звичайно, 

високими прибутками та інвестиціями. Ці чинники є важливими для 

підтримання високої конкурентоспроможності та продуктивності регіону [9]. 

В контексті регіонального розвитку стає особливо актуальною 

конкурентоспроможність регіонів, мегаполісів. У ситуації особливо гострої 

конкурентної боротьби сталий розвиток є найважливішим вектором досягнення 

добробуту жителів. У методології оцінки конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum Geneva, Switzerland 

2011) всі фактори об'єднані в 12 контрольних показників (рис 2.), що 

визначають глобальну конкурентоспроможність, це: 

1. Якість інститутів і інституцій 

2. Інфраструктура 
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3. Макроекономічна стабільність 

4. Здоров’я і початкова освіта 

5. Вища освіта і професійна підготовка 

6. Ефективність ринку товарів і послуг 

7. Ефективність ринку праці 

8. Розвиненість фінансового ринку 

9. Рівень технологічного розвитку 

10. Розмір внутрішнього ринку 

11. Конкурентоспроможність підприємств 

12. Інноваційний потенціал [10]. 

Загальна конкурентоспроможність країни складається з 

конкурентоспроможності регіонів, ті в свою чергу від конкурентоспроможності 

підприємств, в основі – конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Отже, 

наразі на перший план виходить конкуренція міст, регіонів за частку 

споживачів, туристів, інвестицій, поваги і уваги. Території постають точками 

міжнародного суперництва в області капіталів, талантів, вражень і слави. 

Брендинг території невіддільний від процесів підвищення його 

конкурентоспроможності, бо бренд є демонстрацією конкурентних переваг і, 

відповідно, більшою вартості. 

Маркерами ідеального міста є: 

− гармонійне поєднання старого і нового в архітектурі міста; 

− розвинені райони з певними функціональними характеристиками; 

− доступне житло, доступна вартість проживання і безпеку жителів; 

− пріоритет пересування пішки; 

− значна кількість громадських місць для спілкування; 

− пріоритет громадського транспорту перед приватним автомобільним; 

− чистий, екологічний місто; 

− люди з високим рівнем творчого і професійного потенціалу; 

− розвинуте міжнародне транспортне сполучення і телекомунікації; 

− достатня кількість місць культурного відпочинку і розвитку [9; 10]. 
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Основою для формування іміджу та бренду міста є візуальні та вербальні 

ідентифікатори. По-перше, це офіційні символи міста – герб, прапор, гімн, а 

також сучасні ідентифікатори – логотип і слоган міста, колірна гамма, в 

найкоротший час дають інформацію про бренд, і сприяють кращому 

запам’ятовуванню серед аналогів [9]. 

У 2020 році соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та 

соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту провела 

шосте всеукраїнське муніципальне опитування, покликане дослідити рівень 

якості життя у 24 містах України. У вибірку увійшли 19200 постійних жителів 

24 міст віком від 18 років і старше, отже, вона є репрезентативною для 

населення за віком та статтю. Індекс задоволеності інфраструктурою стосувався 

22 сфер суспільного життя, зокрема стану доріг, якості комунальних послуг, 

стану екології та роботи поліції. У топ-10 міст увійшли Вінниця, Луцьк, Івано-

Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Львів і Черкаси. Крім 

того, за індексом задоволеності можливостями, що відкриваються в місті, 

лідерами стали Житомир, Івано-Франківськ і Вінниця [8]. 

Розроблення бренду міста Вінниці відбувалося на основі маркетингової 

стратегії міста [2], шляхом реалізації таких етапів: пошук знакових об’єктів; 

вивчення асоціативного ряду символу; вибір символу, який найбільш 

асоціюється з туристичним потенціалом та особливостями регіону; вибір стилю 

і методів розроблення туристичного бренду міста; експертна апробація або 

оцінка якості; випуск бренд-буку. Над розробкою бренду міста працювала 

компанія Fedoriv, яка була обрана партнерами з проекту «ПРОМІС», що 

впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки 

уряду Канади [2; 5].  

Метою розробки бренду міста Вінниці є підсилення емоційного зв’язку з 

містом туристів, які сюди приїжджають. Люди відчувають себе задоволеними 

від простих речей: коли є де зробити гарне селфі, коли є місця, які приємно 

відвідати. Сімейним парам важливо, якщо про поїздку до Вінниці їх діти 

розкажуть в школі. Особливо це відноситься до туристів, які не можуть 
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дозволити собі відпочинок за кордоном. Прогнозований сегмент відвідувачів 

міста - це люди, в яких є вихідні, є квиток на потяг і вони вирішують – куди 

поїхати їм на відпочинок на скільки днів [2; 5]. 

Брендбук «Візуалізація бренда міста Вінниці» – це концептуальна, цілісна 

ідея, що є основою для «спілкування» міста зі світом. Візуальний стиль бренду 

міста базується на логотипі, що створений за мотивами герба Вінниці, слогані 

«Місто ідей» та унікальних шрифтах, розроблених спеціально для міста. У 

документі акцентується увага на тому, що Вінниця – місто ідей, можливостей, 

комфорту та подорожей. Є пояснення, як працювати з усіма елементами 

айдентики і не плутати їх з офіційною символікою міста. Подано приклади 

розміщення логотипу на зображеннях. Один з розділів брендбуку присвячений 

шрифтам, яких для Вінниці розроблено чотири варіанти: три текстові й один 

декоративний. Щодо кольорів, то фірмова палітра Вінниці складається з 

дев’яти кольорів, які поєднуються за певною гармонією 

(https://brandbook.vinnytsia.city/). Також є допоміжні графічні елементи 

(примітиви) – особливі складові стилю. 

Із брендом міста Вінниця тісно пов’язаний і бренд Вінницької області, 

презентований в червні 2021р. Бренд Вінницької області – це емоційно сильна 

торговельна марка, що має не тільки назву чи дизайнерське рішення, а ще й 

цілий комплекс асоціацій та ідентифікацій, що сприймається споживачами.  

В основі бренду – літера V, що є першою літерою назви регіону 

англійською мовою, а також серце, яке можна побачити в географічних 

контурах області. Основним гаслом бренду є: «Вінниччина – подорож за 

враженнями», оскільки територія має потужний потенціал для розвитку 

міського та культурно-пізнавального туризму, оздоровчого, екологічного, 

сільського, зеленого і гастротуризму. Отже, бренд Вінницької області має на 

меті об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

туристичних організацій, бізнесу, громадськості з метою посилення ролі та 

значення туризму в економіці області. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, створення 

сильного бренду є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої 

території. Так як території функціонують в конкурентному середовищі, 

надзвичайно залежні від зовнішнього оточення і якості управління. Саме 

інструменти територіального маркетингу дозволяють території виділитися 

серед інших, залучити необхідні ресурси, потоки туристів і інвесторів, 

забезпечити збереження культурної спадщини, вирішити інші існуючі 

проблеми, і, найголовніше, забезпечити комфортні умови для проживання. 

Головним завданням розроблених брендів міста Вінниці та Вінницької області є 

сприяння збільшенню потоку туристів та посилення позицій туризму в 

економіці як міста, так і області. 

Список використаних джерел: 

1. Ломоцева А. В., Пятаева Е. В. Брендинг території як інструмент 

територіального маркетингу. URL: https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-

tsu/5112/1/LomovtsevaAV_251_2020.pdf (дата звернення 28.02.2020). 

2. Маркетингова стратегія міста Вінниці – 2020. Вінниця, 2018. 153 с. 

3. Махначова Н.М. Інноваційний розвиток території на основі смарт-

критеріїв. Публічне управління в Україні. 2019. № 11. С. 148-152. 

4. Мороз О. В., Герасимчук В. В., Бондаренко А. О. Комунікаційний 

інструментарій у формуванні бренду міста. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. Випуск 3 (26) 2020. С. 108-113. [URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/26_2020/20.pdf (дата звернення 28.02.2020). 

5. Ніколіна І.І., Бондар М.В. Оцінювання ефективності управління 

регіональним соціальним розвитком. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики. 2018. №6 (34). С. 28-38. 

6. Семенюк І.Ю., Махначова Н.М. Ременюк Я.А. Адаптація світових 

тенденцій брендингу територій до українських запитів. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 2020 № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/ 

7. Стратегія розвитку Вінниці до 2020 р. URL: 

http://www.vmr.gov.ua/transparentcity/Lists/strategyvinn2020/Default.aspx (дата 

звернення: 27.02.2020). 



163 

8. Шосте всеукраїнське муніципальне опитування. URL: 

http://sau.in.ua/research/shoste-vseukrayinske-municzypalne-opytuvannya/ (дата 

звернення: 27.02.2020). 

9. Стратегія і брендинг території. URL: 

https://bohush.org.ua/2021/04/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%

D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D0%B8/ (дата звернення: 03.06.2021). 

10. The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum 

Geneva, Switzerland 2011. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (дата звернення: 

03.06.2021). 

 

УДК 658.5(045) 

Едуард Ковтун, 

канд. екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7262-2648 

ResearcherID D-9394-2018 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено систему управління збутовою діяльністю підприємства 

та чітко визначено сферу її застосування в сучасних умовах розвитку та 

діяльності підприємств. Порівнюються погляди зарубіжних і вітчизняних 

науковців та дослідників щодо вирішення проблеми управління збутовою 

діяльністю підприємства. 

Ключові слова: управління, діяльність підприємства, 

конкурентоспроможність, збут, прибутковість, збутова діяльність, 

конкурентні переваги.  

https://orcid.org/0000-0002-7262-2648
https://publons.com/researcher/1963611/eduard-kovtun/


164 

Постановка проблеми. Важливість збутової діяльності на підприємстві 

визначається тим, що механізм збуту забезпечує здійснення відтворювального 

процесу, синхронне поєднання виробництва, розподілу, обміну й споживання. 

Організація ринку передбачає просування продукції від виробника до 

споживача на вигідних для всіх учасників умовах на засадах само- й 

державного регулювання. Ефективність взаємодії виробництва і збуту в системі 

відтворення значною мірою залежить від форм збуту як специфічної стадії 

процесу життєдіяльності суб’єктів господарювання, що окреслює підсистему 

економічних відносин. [3, с. 104] 

Сучасні умови господарювання, які характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних показників, зростанням 

вимог споживачів до якості товарів і вимагають від підприємства пошуку нових 

механізмів управління збутом, що забезпечить підприємству довгострокову 

міцну позицію на ринку. 

Ринкове позиціонування сучасних підприємств вимагає обґрунтування 

об’єктивних тенденцій сучасного розвитку господарської діяльності, 

використовуючи ефективну систему управління збутовою діяльністю, для 

досягнення основної мети діяльності підприємства – отримання прибутку. На 

всіх етапах здійснення господарської діяльності підприємства виникає 

необхідність використання сучасної системи управління збутовою діяльністю. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Серед іноземних дослідників, які 

зробили вагомий внесок у розвиток концепції та методології управління 

збутом, найбільш ґрунтовними є роботи Дж. Болта, Ю. Вітті, Ф. Котлера, М. 

Портера, Р. Коуза та ін. Дослідженню цієї теми присвячені роботи таких 

вітчизняних науковців: О.В. Ареф’євої, А.В. Балабанової, А. В. Войчака, С.С. 

Гаркавенка, Т.І. Лук’янець, М.П. Мальської, А. Панкрухіна, В. Вертоградова, 

Н.В. Майбогіна, М. Данька тощо. 

Оксфордський словник у розділі «Бізнес. Фінанси» ототожнює поняття 

розподіл і збут. Distribution – доведення товарів до споживачів через систему 

оптових і роздрібних торговців. В працях А.В. Балабанової подається ширше 
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значення збуту: «Збут у широкому розумінні – процес організації, 

транспортування, складування, підтримки запасів, доробки, просування до 

оптових і роздрібних торговельних ланок, передпродажної підготовки, 

упакування та реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і 

отримання на цій основі прибутку». [1, с. 34] 

А в працях вченого В. Воронкова  пропонується розуміти збут або збутову 

діяльність як сукупність стратегічних рішень у сфері продажу. Однак, у той же 

час наголошує на тому, що стратегія продажу і стратегія збуту – це різні речі, 

адже продаж є сукупністю послідовних дій по відношенню до конкретного 

покупця. [2, с. 116] 

Н.В. Майбогіна, наголошує на тому, що збутовою діяльністю можна 

вважати весь комплекс відносин, які включають юридичні, комерційні та 

технологічні операції. 

Таким чином, спираючись на сукупність збутових витрат, можна зробити 

висновок про те, що поняття збут є більш широким і багатогранним, ніж у 

визначеннях, які пропонуються у науковій літературі. 

П. Лайко та Ю. Ляшенко пропонують таке визначення: «Реалізація 

продукції – це кінцева стадія кругообігу засобів підприємства, яка вказує на 

завершення процесу виробництва й доведення продукції до споживача. Рух 

товарів і коштів створює основу економічних відносин між постачальниками, 

посередниками та покупцями». Для підприємства-виробника реалізація 

продукції є свідченням того, що вона за споживчими властивостями, якістю й 

асортиментом відповідає суспільному попиту й потребам покупців.  

Мета статті. Метою статті є обґрунтування та дослідження теоретично-

методичних рекомендацій щодо визначення особливостей управління збутовою 

діяльністю підприємств, впливу стратегії збутової діяльності підприємств на 

ефективність їх господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для переважної більшості науковців 

визначення поняття збут, збутова діяльність є очевидним. Тим не менш, 

досліджуючи наукову літературу, ми вияснили, що єдиного визначення для 

поняття збут не існує. Саме поняття збут часто ототожнюється з такими 

поняттями як розподіл, дистрибуція, реалізація, просування товару, продаж. 
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В ринкових умовах жорсткої конкуренції на ринку перемагає той, хто 

поряд з принципово новою послугою пропонує більш досконалі форми і методи 

збутової діяльності. [7, с. 504] 

Спираючись на аналіз наведених визначень «збут» та «збутова діяльність» 

стає можливим запропоновувати власний варіант поняття «збут»: це діяльність 

підприємства, яка охоплює маркетингові, комунікаційні, комерційні та 

транспортні відносини з покупцями з метою отримання виручки та задоволення 

потреб споживачів. 

На мою думку, поняття «збут» виходить далеко за межі маркетингу. Це 

повноцінний аспект діяльності підприємства поряд з постачанням, 

виробництвом, персоналом, обліком, фінансами. Отже, від місця збутової 

діяльності в системі маркетингу варто перейти до визначення місця збуту в 

системі управління підприємством. 

На мою думку, реалізація – це процес узгодження інтересів споживача – 

покупця продукції, здійснення актів продажу, доставка товарів та забезпечення 

їх сервісного обслуговування за певний період часу. 

Збутова діяльність створює зв’язок підприємства з усім ринком і є 

інструментом реалізації місії суб’єкта господарювання. Збут, як і збутова 

діяльність, є формою зв’язку з ринком, формою реалізації місії підприємства, 

складовою загального ринку. [4, с. 95] 

Таким чином, зважаючи на роль збуту, виникає потреба дати визначення 

ринку з позиції підприємства та виходячи з ролі збутової діяльності, яку вона 

відіграє в системі роботи підприємства. На мою думку, ринок є збутовою 

діяльністю всіх суб’єктів господарювання, що діє на основі законів попиту і 

пропозиції і спрямування на отримання прибутку та задоволення потреб 

споживачів продукції. А це характеризує ринок з позиції збуту, який тісно 

переплетений з маркетинговою діяльністю. 

Оскільки збутова діяльність є сферою, що пов’язує підприємство з 

зовнішнім середовищем, стало можливим дати визначення поняттю «ринок» з 

позиції збутової діяльності. 
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Досліджуючи поняття «збутова діяльність», вчений дослідник А. 

Панкрухін вважає, що це «безпосереднє спілкування продавця та покупця». 

Отже, рух товару до споживача забезпечується за допомогою збуту, який 

супроводжується трансакційними витратами. 

Потрібно враховувати, що діяльність підприємств спрямована, головним 

чином, на потреби ринку і вимоги споживачів. На збутову діяльність 

підприємства впливають закони чинників, а саме: дозвільна система 

(стандартизація, сертифікація, ліцензування), валютні коливання, кредитна 

підтримка, фіскальний тиск, збутові посередники, інвестиційна привабливість, 

технологія виробництва, інформаційне забезпечення, інновації тощо. [9, с. 91] 

За природою виникнення переробно-збутові мають стати основними 

суб’єктами продовольчих та оптових ринків. Система товароруху ґрунтується 

на забезпеченні доставки продукції на ринок, охоплює сферу господарської 

діяльності підприємства – від її виробництва до ринку.  

Ефективне управління товарними потоками на підприємстві має бути 

представлене такими основними підсистемами: 

1. Закупівля сировини – забезпечує надходження матеріального потоку в 

логічну систему. 

2. Планування і організація процесу – залучає матеріальний потік у 

виробництво та гарантує виконання технологічних операцій. 

3. Збут – забезпечує вибуття матеріального потоку з логічної системи.              

[8, с. 134] 

Гарантія поставок, швидкість виконання замовлення, зручність упаковки, 

врахування попиту сукупно впливають на рівень задоволення споживача 

якісною продукцією та готовність її купити, -  що, відповідно, підвищує 

ефективність збутової діяльності підприємства. 

Збутова політика підприємства розробляється на основі загальної політики 

маркетингу підприємства з врахуванням всіх інших її компонентів (продукт, 

ціна, комунікації). Слід зазначити, що всі вони взаємозалежні і 

взаємозумовлені. Дія одного інструменту може значно підвищити дію іншого, 

тобто, забезпечити синергетичний ефект. Тому побудова збутової політики 

підприємства повинна здійснюватися на засадах системного підходу. [10, с. 55] 
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Саме тому збутова діяльність є однією з найважливіших частин загальної 

політики діяльності підприємства. Вона тісно пов’язана з загальними цілями і 

завданнями діяльності підприємства, повинна узгоджуватися зі стандартами, 

що діють всередині підприємства. 

Дуже важливою й цікавою є система збуту підприємства, що являє собою 

ланцюжок конкретних дій, спрямованих на отримання прибутку. Доставка 

продукції до споживача – це господарська діяльність підприємства з реалізації 

можливостей забезпечення його ефективного іміджу. І тут значна увага 

приділяється методам продажу, тобто, використанню сукупності прийомів 

здійснення всіх основних операцій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією 

продукції її споживачам. 

Аналіз розвитку ефективності управління збутовою діяльністю 

підприємств доводить потребу формування ефективного інституційно-

економічного механізму розвитку, який може ґрунтуватися на таких підходах: 

- інституційний – механізм розглядається як цілісна сукупність елементів 

і зв’язків між ними на основі ефективної діяльності інститутів, стимулюючих 

діяльність підприємства; 

- економічний – сукупність економічних інструментів і способів їх 

взаємодії для реалізації економічного процесу. [6] 

Внутрішня і зовнішня стійкість у взаємодії формують економічну стійкість 

господарської діяльності підприємства в цілому. З одного боку, зовнішнє 

середовище впливає на внутрішню стійкість діяльності підприємства, з іншого 

– забезпечення внутрішньої стійкості сприятливо відбивається на зовнішній, 

забезпечуючи йому високу конкурентоспроможність і відповідний імідж на 

ринку. 

Система ринкових відносин, яка є зовнішнім середовищем для 

підприємства, має досить високий рівень невизначеності, що впливає на сталий 

і ефективний розвиток діяльності підприємства. 

Ефективність розвитку системи управління збутовою діяльністю 

підприємства в умовах невизначеності буде досягатися через нейтралізацію 

негативних чинників, забезпечуючи рухливість рівноваги системи в цілому. 
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У випадку невизначеності ринку породжується технологічна залежність, в 

тому числі й усередині підприємства, метою якої є забезпечення здійснення 

ефективної господарської діяльності підприємства. 

Процес здійснення ефективної господарської діяльності підприємства є 

якісною зміною ринкової системи виробництва, де значну питому вагу 

починають займати інноваційні технології тощо, прояв яких виражається в 

наступному: 

- нововведення у великих масштабах створюються на основі принципово 

нових і фундаментальних наукових ідей; 

- результатом такого розвитку діяльності підприємства є підвищення 

наукоємності продукції, виробництва і технологій; 

- процес стійкого розвитку системи збутової діяльності  пов'язаний з 

витратами та, відповідно, її результативністю та ефективністю.  

Дослідження інструментарію інформаційного та аналітичного 

забезпечення збутової діяльності є важливим моментом у визначенні 

теоретично-прикладних засад елементів системи управління збутом. Сучасні 

умови господарювання підприємства, які характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних показників, зростання 

вимог споживачів до якості продукції, вимагають від підприємства пошуку 

нових механізмів управління збутовою діяльністю. [5, с. 51] 

У ході використання стратегічного підходу до управління основними 

елементами в стратегічному плануванні збутом, яким слід приділяти увагу у 

першу чергу, є стратегічні цілі в сфері збутом, тобто, вибір стратегії у 

довгостроковій перспективі. 

Гнучкий підхід до використання ресурсів на збутову діяльність є одним з 

важливих факторів ефективного стратегічного управління збутовою діяльністю 

підприємства. 

При використанні стратегічного підходу до системи управління збутовою 

діяльністю слід також враховувати ключові фактори успіху, а саме: цільовий 

ринок, асортиментна політика, збутовий персонал і інші, від яких залежить 

позиція підприємства на ринку. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, комплексний 

аналіз літературних джерел та практичний досвід запровадження ефективної 

системи управління збутовою діяльністю підприємства дає право стверджувати, 

що дуже важливим є використання системи збуту для спрямування на 

отримання прибутку від господарської діяльності на базі інноваційних методів  

продажу, використання комунікативних властивостей Інтернету тощо. 

Надійність виживання підприємства в складних умовах сьогодення, 

особливо невизначеності зовнішнього середовища, вимагає вироблення 

стратегії здійснення управління збутовою діяльністю, орієнтованої не на 

існуючі умови, а на прогнозні зміни. 

Дослідження піднятої проблеми дало змогу означити теоретичні аспекти 

розуміння сутності управління збутовою діяльністю підприємства, дефініції 

«інституційно-економічного механізму», висвітлити концептуальне бачення 

його складових елементів, що детермінують його як ефективний інститут 

розвитку ринку. Задані аспекти наукового пошуку є напрямком для здійснення 

подальшого наукового дослідження. 
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Ми живемо у час наростаючих конфліктів і масових інституційних збоїв, 

хворобливих завершень і починань, що дають надію. Криза сучасності не 

обмежується конкретними лідером, організацією, країною або конфліктом. 

Вона проявляється по всьому світу трьома головними розривами: екологічним 

(розрив зв'язку між особистістю і природою), громадським (міжособистісний) і 

духовним (розрив особистості з собою). Криза показує, що колишній 

фундаментальний суспільний устрій і звичний спосіб мислення, усталені 

способи настанов і дії колективних громадських форм трансформуються. Ми 

колективно досягаємо результатів, які суперечать бажанням більшості, на фоні 

того, що особи, які приймають визначальні рішення, перебувають в полоні 

перегонів на виживання. Та ж проблема породжує і масові інституційні збої: ми 

не навчилися створювати, коригувати та трансформувати свої багатовікові 

колективні моделі мислення, обговорення і становлення соціальних форм і 

відносин так, щоб вони відповідали реаліям сьогодення. Такі зміни 

віддзеркалюються й в організаціях та її лідерах. Так, гострими факторами, які 

впливають на проблеми лідерства в організації. Виділю деякі з них: 

1. Суттєво скорочується різниця у рівні освіти, а часто і в рівні 

кваліфікації між керівником і підлеглим. У таких випадках керівник має тільки 

формальні, посадові переваги перед працівником; 

2. Окремі фахівці в компанії можуть володіти унікальними 

компетенціями. Відповідно, керувати такими людьми необхідно уникаючи 

адміністративних методів (адміністративний арешт, виправні роботи, штраф); 

3. Кваліфіковані працівники мають широкі зовнішні зв'язки, а також 

можливість знайти будь-яку необхідну інформацію, що стосується пошуку 

нової роботи. Саме це змушує керівника і лідера намагатися підтримувати 

сприятливий клімат в організації, щоб уникнути втрати цінних співробітників. 

4.Щоб відповідати викликам, потрібно формувати лідерів, які здатні 

передбачати майбутнє і приймати рішення, що будуть корисними гармонійному 

розвитку людини-організації- еко-системі.  
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Можна сміливо стверджувати постулат про те, що сучасний керівник 

управляє змінами більше ніж будь-якими іншими процесами. На перший план 

виходить не стільки класичне функціональне керівництво, скільки справжнє 

лідерство. Відповідно, необхідно звернути особливу увагу на типологію 

лідерства і якості, які необхідні лідеру в умовах безперервних змін. 

Світ трансформувався - з периферії в самий центр чотирьох областей 

професійної діяльності:  

1) когнітивна наука: відкриття пластичності мозку дало змогу 

залучити можливості нейронаук і нейрофеноменологіі в управління; 

2) здоров'я: в 1979 році Джон Кабат-Зінн з колегами розробили 

методику на основі зосередженості на знижені стресу (mindfulness-based stress 

reduction/MBSR). Дана методика є «золотим стандартом», як в клінічній сфері 

(для допомоги людям, які страждають від рольового синдрому і станів, які 

погано піддаються лікуванню традиційними способами), так і в дослідницькій 

сфері (при виявлені ефектів регулярної практики впливу на новачків); 

3) освіта: нове розуміння соціального емоційного навчання (social 

emotional learning/SEL), що застосовує концепцію емоційного інтелекту Деніела 

Гоулмана та допомагає учням керувати емоціями, розвивати емпатію і будувати 

відносини; 

4) лідерство: практики зосередження/уваги (mindfulness), що 

застосовуються в сфері лідерства. Якщо їх застосовувати не як ідеологію, а як 

інструмент, ефект буде вкрай позитивним, в першу чергу серед керівників 

нового покоління [4]. 

Ці зміни свідчать про те, що You-volution (U- volution) вже відбулася і 

показує як окремі особи, команди, організації можуть сформувати необхідний 

лідерський потенціал, який потрібен для усунення глибинних причин сучасних 

соціальних, екологічних і духовних проблем на основі зсуву свідомості від его-

системи до усвідомлення еко-системи (рис.1).  
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Рисунок 1 – П’ять рівнів змін за теорією U (Отто Шармер) [2] 

Дана теорія передбачає формування таких лідерських якостей:  

1) збереження простору для сприйняття (вміння ефективно слухати);  

2) спостереження (сфокусоване та периферійне);  

3) відкрите сприйняття (здатність думати з точки зору групи на основі 

відкритих розуму, серця та волі – виявляти з потоку ціле, а цілого те, що хоче 

проявитися);  

4) розпізнання інтуїції (зародження внутрішнього знання);  

5) кристалізація (формування енергетичного поля, яке залучає людей, 

ресурси для реалізації цілей);  

6) формування прототипу нової інноваційної екосистеми для 

дослідження майбутнього через дію; спільний розвиток; 

7) здатність до спільного розвитку (вміти сформувати «правильну» 

групу, допомогти їм спільно сприймати та творити в масштабі цілого). 



175 

Таким чином, зосередженість/увага – це здатність усвідомити власний 

досвід, одночасно усвідомлюючи  його інший/новий стан. Невід’ємна складова 

усвідомлення – перехід на наступний рівень і вміння побачити себе єдиним 

цілим. Дана теорія прийшла у відповідь на проблеми втрати концентрації у 

людей, або як ще кажуть - появу багатозадачності.  

Слід зазначити, що традиційні очікування й перспективи лідерства все ще 

залишаються актуальними, проте в 21-му столітті вони повинні поєднуватися з 

новими компетенціями і визнанням нового контексту (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Новий контекст та компетенції лідерства [4] 

Традиційні очікування та 

перспективи лідерства 

Нові лідерські компетенції Новий контекст 

Фокус на персональній 

ефективності лідера 

Здатність розвивати команди 

і заохочувати командну 

роботу 

Швидкий темп змін 

→налагодження співпраці для 

можливості вироблення 

інтегрованих рішень  

Фінансові показники 

підприємства і прибутки 

акціонерів є головними 

пріоритетами 

Розуміння успішності бізнесу 

в соціальному контексті; 

вміння формулювати і 

доводити цілі стейкхолдерам 

Зміни у демографічній 

структурі та очікуваннях 

працівників → зосередження на 

прибутках і високій меті 

Здійснення фінансового 

та інвестиційного 

управління 

Інтуїтивні вміння задавати 

напрямок руху і бути 

готовим до змін 

Швидкий темп змін →вимагає 

від організацій відчувати, 

керувати та розширювати свої 

можливості  

Досягнення стійких 

результатів 

Упевнене лідерство в 

складних і невизначених 

ситуаціях 

Постійна поява нових 

технологій →означає, що 

організаціям слід вміти 

працювати та керувати людьми 

в умовах постійних інновацій і 

невизначеності 

Маркетингова діяльність 

та обслуговування 

клієнтів 

Постійне оновлення 

інформації та прогнозування 

змін очікувань клієнтів і 

ринку 

Зміни очікувань клієнтів 

→спонукають організації 

формувати персональний 

зв’язок з клієнтом за межами 

продуктів чи брендів 

Забезпечення 

ефективності діяльності 

та продуктивності праці  

Впровадження інновацій для 

спрощення операційної 

діяльності та покращення 

якості продуктів/послуг  

Швидкий темп змін у різних 

сферах бізнесу → стимулює 

організації до постійних 

інноваційних розробок і 

безперервного вдосконалення 

Управління 

структурованими 

програмами розвитку 

кар’єри і талантів 

Диференційоване 

мотивування працівників 

(персонал-інтегрований 

корпоративний споживач). 

Зміни в демографічній 

структурі та очікуваннях 

працівників → спонукають 

організації ставитися до 

персоналу як до інтегрованого 

корпоративного споживача. 
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 Продовження таблиці 1 

Контроль технологій, що 

забезпечують 

функціонування 

загальних процесів 

Здатність до 

самовдосконалення та 

оволодіння перевагами 

цифрових, інформаційних 

технологій, а також 

технологій штучного 

інтелекту 

Постійна поява нових 

технологій →вимагає від 

лідерів бути технічно 

підкованими, незалежно від 

посади, яку вони обіймають 

Управління ризиками та 

якістю 

Здатність до управління 

ризиками та якістю на 

кожному рівні організаційної 

структури 

Зміна очікувань клієнтів→ 

спонукає зосередити більше 

уваги на ризиках і якості заради 

збереження бренду 
 

Для розвитку лідерів з новими компетенціями потрібне дещо більше, ніж 

звичайна еволюція їх компетенцій. Важливо, визначення культури, структури 

та процесів управління, прозорість, внутрішня взаємодія, управління 

ефективністю. 

Талановиті співробітники та їх ідеї стають основними конкурентними 

перевагами в сучасному бізнесі. Сучасний бізнес – світ постійних змін, хаосу та 

метушні, світ, у якому неймовірне стало закономірним. За останні роки виник 

термін ETBS (the Expected Time Between Surprises- час очікування між 

несподіванками). Все складніше прогнозувати та передбачати. Для виживання 

необхідно володіти мистецтвом організаційних змін та заряджати енергією 

свою команду. Ридеерстале Й та Вілкокс М. зазначають: «…Якщо ви прагнете 

стати майстром кардинальних позитивних змін, то ваші працівники повинні 

отримувати догану за посередній успіх і винагороду – за значні помилки» [1]. У 

зв’язку з цим інновації та неординарність перетворюються на спосіб життя 

компанії. І зводяться вони до експериментів, які завжди ризиковані – адже 

можна програти та втратити абсолютно все. Але якщо не ризикуєш, програєш 

точно. 

Унікальну конкурентну перевагу можливо реалізувати на різних рівнях: 

місія; унікальний портфель продуктів; унікальні ефективні бізнес-процеси; 

капіталізація талантів.  

Формування унікальних конкурентних переваг пов’язані зі швидкістю, 

яку можна досягти зменшенням маси активів і зростанням енергії (фізика). 

Перший спосіб – зниження маси компанії (даунсайзинг(скорочення), 
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райтсайзінг (оптимізація чисельності персоналу), аутсорсінг, офшорінг). 

Зниження маси активів, або демасифікація, дозволяє створити організацію, яка 

буде конкурувати за рахунок інтелектуального капіталу. Цей процес робить 

компанію швидшою, розумнішою, дешевшою та кращою. Однак, демасифікація 

ускладнює формування конкурентної переваги. Адже те, що ми робимо на 

аутсорсинг, не може бути конкурентною перевагою, оскільки завтра те ж саме 

можуть замовити наші конкуренти. Демасифікація стала необхідною, але 

недостатньою умовою для створення стійкої конкурентної переваги.  

Другий спосіб – енергетичний. Він складається з психологічного та 

соціального капіталу і не настільки поширений. Завданням енергетичного 

лідера стає постійне створення сприятливих умов для максимального 

отримання користі від талантів співробітників, причому не за допомогою 

жорстких наказів та вказівок, а шляхом дискусій, суперечок, обговорень, 

роздумів, залучення, високої лояльності, усвідомленої самовіддачі персоналу. 

Сьогодні нічого не вартий лідер, який не здатний вести людей за собою [7]. А 

це означає перетворювати на неформальні контакти час і енергію, які він 

вкладає в індивідуальні взаємини з членами своєї команди. Менеджмент і 

лідерство різні за своєю природою та фокусом. Менеджмент – це спосіб 

управління (забезпечення порядку). Сучасні автори відомих бестселерів 

стверджують, що саме менеджмент знищив всі інші компанії. Головним 

недоліком менеджменту є те, що всі об’єкти, включаючи людські ресурси, він 

намагається привести до стандартів і середньостатистичних величин та вважає 

їх деталями гігантського механізму, які легко замінити [3]. Зацикленість 

менеджменту на недоліках і посилена робота щодо їх усунення перетворюють 

мінуси в нулі. Так з’являється одноманітність. Трансакційних лідерство 

позитивно позначається на виконанні поточних завдань, які потребують 

специфічних зусиль. Фокус менеджменту – контроль і порядок. Фокус 

лідерства – постійний розвиток.. Трансформаційне лідерство сприяє виконанню 

неординарних, складних завдань. У керівників з розвиненими обома стилями 

лідерства команди більш ефективні. Енергетичний лідер відрізняється від 
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менеджера фокусуванням на розвитку сильних сторін, а не на підтягуванні 

слабких. Мета менеджменту – створити компанію у вигляді гігантського 

механізму з елементів, які легко замінити. Енергетичний лідер будує компанію 

зовсім інакше – за принципом мозку. Тут ціле відображено в частинах за 

допомогою загального розуміння контексту, труднощів, місії, бачення та 

цінностей організації. Тому в залежності від ситуації обидва стилю лідерства 

можуть бути використані одним і тим же керівником в різному ступені і 

інтенсивності. 

Основою розвитку лідерства є свобода знати, пересуватися, творити і 

бути собою [5]. Найперспективніші працівники можуть відмовитися від 

блискучої кар’єри і зарплати заради свободи і власних стартапів [6,7]. Всі ці 

аспекти потрібно враховувати при роботі з ринком та працівниками. Сьогодні 

для лідера абсолютно нормально чесно визнати свої слабкі місця. Все 

вищесказане не означає, що чим більше стало інформації у інших, тим менше 

влади у конкретного лідера і від нього мало що залежить. Навпаки, чим більше 

інформації розповсюджується у вільному доступі, тим більшої цінності 

набувають справжня мудрість і серйозні знання. У відносинах із клієнтами 

доступність інформації може стати неймовірно сильним інструментом. Для 

багатьох компаній найсерйознішим активом є високоосвічені клієнти, багато з 

яких згодні допомагати абсолютно безкорисно. Можна значно покращити 

досягнення, якщо адаптувати пропозицію під потреби клієнта і створити 

платформу, на якій він сам може конструювати і/або бути співавтором 

необхідного йому продукту або послуги. Отже, меритократія – системи, при 

якій максимальна влада – не у тих, хто займає високі посади, а у тих, хто має 

таланти, на часі.  

Інтелектуальна різноманітність – необхідна умова успіху інноваційної 

компанії. При демократизації доступу до інформації лідер повинен засновувати 

свій стиль керівництва не на ієрархії, а на ідеях – як власних, так і своїх 

співробітників. Інтелектуальне лідерство пов’язане з ініціюванням і 

стимулюванням дискусії, яка допомагає виробити та сформулювати нові 

завдання організації.  
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Таким чином, енергетичні лідери повинні володіти трьома основними 

якостями: виділяти масштабні тенденції та закономірності в даних про події у 

бізнес-середовищі, детально вивчати всі найдрібніші деталі, які стосуються 

компанії, і бути завжди відкритими для нових знань. Щоб повести людей за 

собою, потрібні три елементи:  

впевненість – включає впевненість у собі і довіру лідера до колег, яка стає 

взаємною;  

взаємини – підтримання більш-менш близьких стосунків з людьми, які 

дозволяють керівнику впливати на події;  

обов’язки – контракти та угоди (гласні та негласні), які керівник укладає з 

співробітниками, щоб задіяти їхню енергію в процесі здійснення змін. 

Якщо лідер твердо вирішив оновити компанію, він повинен безперервно 

впроваджувати стратегію в життя, не звертаючи уваги на труднощі, які 

виникають. Він повинен постійно розвивати можливості команди. Сміливість – 

ключова якість керівника. Люди захоплюються мужніми лідерами, які не 

бояться робити ризиковані кроки і не відсиджуються в безпечній зоні 

«додаткових досліджень». Тими, хто не уникає відповідальності, не шукає 

компромісу, не ховається за загальною управлінською бездіяльністю. Люди 

воліють, щоб ними не просто керували – вони хочуть, щоб їх вели за собою. Всі 

видатні лідери мали величезну сміливість і енергетику, незалежно від сфери 

їхньої діяльності.  

Якості, які необхідні трансформаційному лідеру для успішного 

виконання своєї функціональної ролі: стратегічне і проактивне мислення; 

харизма; IQ + емоційний інтелект (особливо в соціальному впливі); VQ -  

«вітальності» ( життєвої енергії, особистий показник продуктивності, що веде 

до успіху виконанні у всіх сферах життя); впевненість в собі, в справі та 

підлеглих; ототожнення себе зі справою, пристрасна закоханість у свою 

діяльність. 

Також можна виділити потенційно темні сторони трансформаційного 

лідерства: високий потенціал авторитарності, відродження культу особи як 
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ідеології управління; небезпека надмірних можливостей для неконтрольованого 

впливу керівників; стиль лідерства, орієнтований на одну особу, підвищує 

ризик того, що криза в організації може спричинити за собою великі втрати; 

«моральний фундаменталізм», надмірна нормативність; «ідеологізованість» 

системи управління; висока залежність від трансформаційного лідера може 

знижувати самостійність, ініціативність і креативність підлеглих; з боку 

співробітників участь у виробничих процесах може проходити з надмірним, 

сліпим, «сектантських» ретельністю; харизматичні лідери не готові піддавати 

себе або свої дії критиці; ігнорування можливих деструктивних проявів 

керівника. 

На мій погляд, наведені фактори не переважують всіх переваг моделі 

трансформаційного лідерства, а лише актуалізують необхідність її якісного 

впровадження, в тому числі з урахуванням розглянутих ризиків. 

Отже, більшість функціональних невдач менеджерів можна віднести до 

недостатнього розвитку лідерських навичок. Менеджери і керівники 

продовжують адаптуватися до комплексного характеру світової економіки і 

вимогам управління персоналом в умовах невизначеності і змін. Фактори 

ситуативного характеру (наприклад, організаційні практики, бізнес-

середовище, демографічна ситуація) в контексті широкомасштабних змін в 

суспільстві та економіці здатні більш точно пояснювати стиль лідерства в тій 

чи іншій організації. Таким чином, лідерські компетенції можна розглядати як 

такі, що розвиваються в культурному середовищі, що є контекстом,  в якому 

лідерство себе проявляє. 

Результати даного дослідження свідчать про те, що подібностей лідерських 

якостей у світі значно більше, ніж їх відмінностей. Лідери високо оцінені як в 

проходженні етики і цінностям, так і в наявності високих інтелектуальних 

здібностей, операційних і технічних навичок. З іншого боку, лідери потребують 

удосконалення навичок саморозвитку і методів розвитку своїх підлеглих, 

управління змінами і методів підтримки і управління місією організації. 
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Для того щоб розвивати лідерські якості в кожній організації необхідна 

ефективна система розвитку лідерства, яка інтегрує і зміцнює процеси відбору 

та розвитку потенційних кандидатів в лідери і служить основою 

організаційного зростання.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розкрито сутність та роль комунікацій у діяльності вітчизняних 

підприємств. Досліджено теоретичну базу та основні тенденції розвитку 

внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Наголошується на тому, що комунікації 

між працівниками, організацією та її зовнішнім оточенням  перетворюються 

на стратегічний ресурс управління підприємством і виступають необхідною 

складовою забезпечення конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта 

на ринку. Окреслено основні причини неефективної підприємницької діяльності 

та визначено роль комунікацій у подоланні даних проблем. Акцентуючи увагу на 

необхідності оптимізації комунікаційних процесів в організації запропоновано 

конкретні шляхи їхнього удосконалення.   

Ключові слова: комунікація, комунікаційний процес, управління персоналом, 

система комунікацій, інформація, ефективність. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, 

комунікаційні процеси відіграють досить важливу роль в досягненні цілей 

організації, оскільки ефективна підприємницька діяльності базується 

насамперед на використанні комунікацій як дієвого методу управління. При 

цьому, якість обміну інформацією, як всередині підприємства, так і з зовнішнім 

середовищем, безпосередньо впливає на формування цілей організації та 

ступінь їх реалізації. Правильно налагоджена система комунікацій сприяє 

підвищенню продуктивності праці, прибутковості бізнесу, процвітання 

підприємництва, що, у свою чергу, виступає дієвим стимулом покращення 

загального рівня життя населення країни. А відтак, сьогодні існує нагальна 

потреба в фундаментальному дослідженні процесу реалізації комунікацій та їх 

впливу на ефективність системи господарювання в цілому. 

https://orcid.org/0000-0002-0235-3446
https://publons.com/researcher/2224931/oleksandr-lozovskyi/
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 

ефективних комунікацій в менеджменті підприємства є предметом дослідження 

багатьох відомих вітчизняних та закордонних фахівців, а саме:  Б. Адамса,         

О. Гойхмана, Л. Ланга, Б. Мільнера, Г. Стейнера, В. Божкова, А. Войчака,         

Н. Григор’єва, В. Реви, В. Конецька, Г. Почепцова, А. Соколова, А Войчака,           

Ф. Хміля, О. Виноградова, О, Голубкова, Т Ковальчука, Т Лук’янець   та ін. В їх 

працях висвітлюється проблематика комунікаційного процесу, акцентується 

увага на розгляді загальнотеоретичних питань формування організаційних 

комунікацій, окреслюються переваги і недоліки, що виникають в процесі 

їхнього використання, визначаються причини та напрями подолання існуючих 

перешкод. Але враховуючи важливу роль комунікацій в досягненні загально 

організаційних цілей даний аспект управлінської діяльності потребує постійної 

уваги і досліджень.  

Сьогодні, комунікації займають провідне місце в управлінні 

підприємством, оскільки якість обміну інформацією прямо впливає на 

визначення мети діяльності та її реалізації на ринку. Внаслідок цього, постає 

нагальна потреба у дослідженні різноманітних напрямків вдосконалення 

комунікаційних процесів, які б сприяли покращенню економічного становища 

підприємства і країни в цілому. Отже, ефективне функціонування підприємств 

полягає у систематичному аналізі та пошуку шляхів оптимізації 

комунікаційних процесів як засобу підвищення конкурентоспроможності 

організації на ринку. 

Мета статті. Метою статті  є дослідження феномену комунікацій як 

одного з дієвих засобів підвищення ефективності системи господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації ринку, 

сучасна модель управління персоналом не може функціонувати без правильно 

сформованої системи комунікацій на підприємстві. В свою чергу, концепція 

якісного управління побудована на принципі, що всі учасники проекту повинні 

мати однаковий доступ до необхідної інформації, продуктивно спілкуватися 

між собою, створюючи оптимальні умови для успішного прийняття рішень, 

розв’язувати конфлікти, працювати командним способом [8, с. 326]. 
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В даний час, стан економічної системи країни характеризується 

посиленням ринкової конкуренції, нестабільністю політичного становища, 

значним скороченням обсягів попиту на певні види продукції. Саме це виступає 

головною причиною оптимізації комунікаційних процесів як чинника 

забезпечення найвищого рівня ефективності функціонування підприємств.  

Дослідження основ комунікаційного управління варто розпочати з 

розкриття сутності поняття «комунікація». На  сьогоднішній день існує досить 

широка гамма різноманітних тлумачень даної економічної категорії, 

найпоширеніші з яких наведені у таблиці 1.                                                                                      

Таблиця 1 - Підходи до трактування поняття «комунікація» 

Автор Трактування поняття 

Лінгвістичний підхід 

Почепцов Г.Г.[6] Комунікація є передачею інформації між двома автономними 
системами, якими є дві людини 

Філософський підхід 

Петрук Н.К.[5] Комунікація – універсальна реальність соціального існування, 
вираження здатності суспільної людини до співіснування, яке є 
незаперечною умовою життя 

Психологічний підхід 

Цуруль О.А.[9] Комунікація – процес двостороннього обміну ідеями та 
інформацією, який веде до взаємного розуміння 

Соціальний підхід 

Льюіс Д.[1] Комунікація – це, перш за все, спосіб діяльності, який 
полегшує взаємне пристосування діяльності людей. Це такий обмін, 
який забезпечує кооперативну взаємодію 

Економічний підхід 

Мільнер Б.З.[1] Комунікація – це процес, за допомогою якого керівники 
розвивають систему надання інформації, передачі відомостей 
великій кількості людей в середині організації та окремим 
індивідуумам та інститутам за її межами 

 

На нашу думку, під комунікацією слід розуміти складний соціально 

обумовлений процес передачі інформації між визначеними суб’єктами як у 

внутрішньому середовищі підприємства, так і за його межами. При цьому 

комунікація вважається успішною, якщо вона пройшла повний цикл, тобто 

дійшла від відправника до адресата невикривленою, що, у свою чергу, залежить 

від правильності побудови інформаційного повідомлення відправником. 

Саме завдяки комунікації досягається довіра і взаємосприйняття поглядів. 

Це необхідний елемент в діяльності менеджера, який спілкуючись з 

підлеглими, одержує інформацію для прийняття рішень, підтримує ділові 

контакти з партнерами.  
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Враховуючи внутрішній зміст комунікацій, можна з впевненістю 

стверджувати, що основною задачею будь-яких комунікаційних процесів 

виступає забезпечення менеджменту підприємства достатнім рівнем 

достовірної, своєчасної, об’єктивної інформації між її структурними 

елементами за умови збереження її якості, швидкості обміну та мінімізації 

пов’язаних з нею витрат. 

Моніторинг комунікаційних процесів в діяльності вітчизняних 

підприємств дозволив встановити певний ряд недоліків. Дані недоліки 

стосуються переважно організації усних та письмових комунікацій, вміння 

активно слухати, сприймати інформацію та своєчасно її передавати. Передавати 

так, щоб не трансформувати її  і таким чином на втратити зміст повідомлення. 

Дана вимога є  загальновизнаною на яку вказую більшість фахівців. Головною 

ж причиною відповідного дисбалансу, що виникає між відправником і 

адресатом в процесі передачі інформації, на нашу думку, виступає бажання 

адміністрації звести сутність комунікаційної політики до задачі просування 

товару на ринку або зміцнення власних конкурентних переваг. Таким чином, 

акцент робиться суто на зовнішніх комунікаціях обходячи стороною проблему 

оптимізації міжособистісних стосунків різних категорій працівників. 

Не зважаючи на недоліки, які притаманні системі комунікаційного 

управління вітчизняних підприємств, будь-що, необхідно знаходити 

раціональні шляхи та засоби формування ефективних сучасних комунікацій. 

Зарубіжний досвід свідчить, що саме правильно сформовані внутрішні 

комунікації значною мірою впливають на заохочення персоналу ефективно 

виконувати власні обов’язки, згуртовуючи всіх навколо спільної мети. Чітка, 

коротка та послідовна комунікація навчає працівників та дозволяє їм належно 

оцінити бачення, програми та проекти їх керівництва і є вагомим фактором 

сконцентрованості, продуктивності та відданості справі. А відтак, формуються 

найбільш прийнятні умови для залучення співробітників до цінностей та цілей 

підприємства, пропонуючи зворотний зв’язок та нові ідеї. 
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Сьогодні, існують два основних види комунікацій, які надають організації 

цілісності та поєднують всі її елементи. Потоки інформації, що виступають 

основою відповідних комунікаційних процесів, дозволяють організації 

реагувати на зміни  внутрішнього та зовнішнього середовища. Звідси, 

виділяють внутрішні та зовнішні комунікації. 

Внутрішні комунікації виступають основою комунікаційних процесів 

всередині організації. Даному виду притаманна досить висока інтенсивність 

реалізації, оскільки саме вони підтримують життєдіяльність організації. 

Внутрішні комунікації характеризуються різноманітністю, різною вагомістю, 

насиченістю та інформативністю. Вони реалізуються як на рівні 

міжособистісного спілкування, так і на рівні комунікаційного обміну між 

відповідними структурними підрозділами підприємства. 

Здебільшого, фахівці виокремлюють два основних види внутрішніх 

комунікацій: горизонтальні та вертикальні. Застосування горизонтальних 

зв’язків надає можливість співробітникам формувати індивідуальне бачення 

функціонування організації на ринку, і тим самим відчувати власну причетність 

до її діяльності. Вертикальні ж комунікації, допомагають поєднувати різні рівні 

організації та  координувати їхню роботу.  

Важливою формою внутрішніх комунікацій на сьогоднішній день виступає 

і третій неформальний вид, завдяки якому здійснюється розповсюдження 

чуток. По каналам чуток інформація передається значно швидше, ніж по 

формальним. Тому у керівників з’являється додаткова можливість 

використовувати дані комунікації для швидкого розповсюдження інформації. 

В процесі пошуку основних шляхів оптимізації системи комунікативного 

управління доцільно звернутись до зарубіжного досвіду  вирішення даної 

проблеми. Так, показник результативності горизонтальних комунікацій 

наближається до 90%, а вертикальних – лише 20-25%. Даний відсоток вказує на 

обсяг інформації, яка надходить від керівників, спрямовується до працівників і 

декодується останніми. Неналежна якість вертикальних комунікацій 

підтверджується даними про те, що залежно від способу сприйняття 
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інформації, отримувач повідомлення може втрачати до 70% загального обсягу 

інформаційних повідомлень. Таким чином, персонал отримує недостатню 

кількість інформації, яка б надала йому можливість належно виконувати свої 

службові обов’язки [1, с. 537].  

Виникає гостра необхідність моніторингу причин, провокуючих можливі 

непорозуміння між системою менеджменту та підлеглими. Головною причиною 

таких перешкод виступає конфлікт між сферами компетенції, різними 

судженнями відправника й одержувача інформації. Це означає, що 

повідомлення по-різному інтерпретується залежно від роду занять, 

спеціальності працівника, наявності недовіри. Суттєвим чинником 

комунікаційних бар’єрів виступає і недооцінка вважливості комунікацій і 

неправильні психологічні настанови окремих працівників. Отже, обмін 

інформацією між адресатами може відбуватись неналежним чином через 

недосконалу структуру повідомлень, нечіткий добір слів, помилки в 

повідомленнях, недостатню увагу в реалізації вербальних та невербальних 

комунікацій тощо.  

Загалом перешкоди, що виникають під час процесу комунікації можна 

поділити на наступні категорії, табл. 2. 

Комунікаційні бар’єри перешкоджають оптимальному протіканню 

процесів передачі інформації між співробітниками, відповідними рівнями і 

ланками управління. Вивчення перешкод на шляху спілкування та способів їх 

уникнення виступає однією з найголовніших задач менеджменту підприємства, 

адже якість спілкування впливає на досягнення мети, виконання власних 

завдань, поліпшує психологічний мікроклімат і взаємодію в колективі [3]. 

Таблиця 2 - Види перешкод комунікаційного процесу 

Загальні Відсутність відповідного зворотнього зв’язку 

Інформаційне перенавантаження комунікаційного каналу 

Нерозуміння суті повідомлення адресатом 

Велика кількість джерел надходження (отримання) інформації 

адресатом 

Незадовільна структура управління 

Стереотипність сприйняття сторін відповідної інформації 
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 Продовження таблиці 2 

Міжособистісні  Різниця в сприйнятті, що обумовлює конфлікти у сфері 

компетенції, адже люди по різному сприймають одну і ту ж 

інформацію 

Семантичні варіації тлумачення одних і тих же слів різними 

людьми і, як результат, виникнення відповідних непорозумінь 

Вербальні та невербальні перешкоди 

Поганий зворотній зв’язок 

Невміння слухати 

Різний рівень освіченості особи залученої до комунікаційного 

процесу 

Проблеми психологічного походження 

Організаційні  Втрата інформації при фільтруванні повідомлення 

Викривлення інформації 

Інформаційні перенавантаження 

Різний соціальний статус осіб в процесі обміну інформацією 

Недосконала організаційна структура управління організацією 
 

Наступним важливим напрямом оптимізації комунікаційних процесів в 

менеджменті підприємства  є забезпечення ефективної взаємодії організації із 

зовнішнім оточенням. Даний зв’язок формується за допомогою організації 

зовнішніх комунікацій. Завданням таких комунікацій виступає трансформація 

ринкової позиції організації на різних рівнях управління. Слід зазначити, що 

діяльність менеджерів на даному етапі повинна включати розробку комплексу 

засобів формування відповідного корпоративного іміджу, який був би 

донесений до громадськості у максимально зрозумілій формі. 

Основним призначенням зовнішніх комунікацій виступає інформаційне 

забезпечення споживача можливостями вибору відповідних товарів і послуг. 

Приваблива товарна пропозиція виробника, поширюючись через розгалужену 

збутову мережу, тільки тоді знаходить власного клієнта і задовольняє його 

потреби, коли підкріплюється відповідною комунікативною програмою. Кожне 

підприємство має скористатися можливостями маркетингових технологій, щоб 

визначити та оцінити власні позиції, а потім створити товари та послуги, що 

матимуть найвищу споживчу цінність.  

Оцінка ефективності зовнішніх комунікацій є найскладнішим і 

найважливішим етапом всього процесу розробки ринкової  стратегії 

підприємства. Деякі елементи взагалі неможливо оцінити. Але визначення 

результативності є необхідним кроком для подальшої оптимізації витрат і 

аналізу економічної ефективності діяльності на ринку [7, с. 89].  
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Під ефективністю комунікативної компанії розуміється відношення 

отриманого прибутку до витрат на дані комунікаційні заходи. Оцінити зовнішні 

комунікації можливо за допомогою різних методик. Разом з тим, її дуже важко 

відстежити не лише кількісно, а і якісно. 

Для визначення економічної ефективності зовнішніх комунікацій можна 

запропонувати статистичну модель регресивного аналізу. Дана модель 

базується на припущенні існування лінійного зв’язку між незалежною 

величиною A (витрати на ринкові комунікаційні заходи) та залежною 

величиною K (прибуток, обсяги збуту, доля ринку), а змінні «c» та «x» 

виступають коефіцієнтами кореляції. За допомогою парної кореляції, 

використовуючи дану модель, можна відстежити залежність між застосуванням 

відповідних маркетингових комунікаційних заходів і результатами роботи 

підприємства за допомогою формули:  

         К=с+х1А1+ х2А2+ х3А3+ х4А4,  

         де: A1 – витрати на рекламу;  

         A2 – витрати на паблік рілейшнз;  

         A3 – витрати на особистий продаж;  

         A4 – витрати на стимулювання збуту.  

Для визначення комунікативної ефективності менеджменту підприємства 

необхідно проводити відповідні ринкові дослідження, в яких пропонується 

визначати перші два, три конкуруючі бренди за обраним видом продукції, 

типом клієнтурного ринку, ціновою стратегією на основі опитувань споживачів 

в характерних місцях продажу. 

З метою запобігання викривлення інформації на зовнішньому рівні ми 

пропонуємо дотримуватися наступних вимог:  

- перш за все необхідно чітко перевіряти сформоване повідомлення. 

Кінцева інформація повинна надходити адресату чіткою, зрозумілою, повною і 

достовірною;  

- наступним критерієм повинен стати правильний вибір цільової аудиторії. 

Це означає, що інформація спрямовується на визначений контингент, який має 

безпосереднє відношення до організації; 
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- не менш важливим виступає етап координації та перевірки стану 

надісланого повідомленнями. Зазвичай, реалізацією даного етапу повинні 

контролювати функціональні менеджери підприємства. 

Не можна забувати і про ймовірність різноманітних викривлень та 

ушкоджень інформації. Дане явище в комунікаційній політиці називають 

«шумами» чи «комунікаційними шумами». Джерелом шумів може виступати як 

відправник, так і одержувач інформації. В результаті адресат, не маючи 

можливості отримати відповіді на власні запитання, іншим чином трактує 

повідомлення і відповідно його дії не задовольнять очікування відправника. 

Уникнути ушкоджень, саме непорозумінь, дуже важко і практично не 

можливо, але мінімізувати їх необхідно на основі чітко сформульованої ідеї, 

вірно обраного методу передачі інформації та технології зворотного зв’язку. 

Сьогодні вітчизняному бізнесу доцільно було б звернутися до 

використання зарубіжного досвіду в сфері формування ефективних 

комунікаційних процесів на які наголошують Дж М. Лейхіфф та Дж М. Пероуз. 

Вони пропонують використовувати чотири основні, «золоті» правила 

подолання бар’єрів на шляху формування ефективних організаційних 

комунікацій, а саме: 

- правильно визначати контекст інформації перед реалізацією самої 

комунікації з респондентом (аудиторією). Якщо контекст обраний хибно, 

комунікація не буде мати ніякого впливу на слухачів; 

- налагодити двосторонній зв'язок. Керуючі ланки управління 

підприємством повинні чітко усвідомлювати, що для ефективної комунікації 

потрібно не тільки «давати» інформацію, але й «брати» її безпосередньо від 

своїх підлеглих дослуховуючись і сприймаючи їхню точку зору. Двосторонній 

потік інформації завжди значно ефективніший ніж однобічний; 

- надто великий інформаційний потік шкодить ефективній комунікації не 

надає можливість адресату сконцентруватись на головній ідеї повідомлення. 

Так зване «інформаційне сміття» тільки знижує рівень ефективності передачі 

інформації; 
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- стимулюйте всіма можливими «засобами» реальну поведінку власного 

персоналу. Спостерігайте за тим, щоб поведінка працівників не розходилась з 

їхніми словами і самі також дотримуйтесь цього зобов’язання [4]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в сучасних 

умовах господарювання забезпечення конкурентоспроможності бізнесу, 

процвітання підприємництва, отримання максимального прибутку 

підприємства неможливе буз інтенсивного використання комплексу 

комунікаційних процесів. Саме комунікація створює сприятливі умови для 

розкриття професійних і ділових якостей працівників, розвиває їх творчий 

потенціал, що в свою чергу сприяє підвищенню результативності праці. Так, 

дотримуючись запропонованих вимог та рекомендацій можна мінімізувати 

ризики та  забезпечити результативність господарської діяльності підприємства 

на ринку. Адже, ефективно працююче підприємство, це те, що досягло успіхів у 

налагодженні сучасних комунікацій. 
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 Сучасне публічне управління також є ключовим елементом у побудові 

довіри громадян до держави завдяки наданню доступних та якісних публічних 

послуг, відкритості та підзвітності держорганів. Згідно зі світовими 

показниками ефективності врядування, Україна посідає доволі низьке місце у 

рейтингах конкурентоспроможності. Покращити позиції держави здатні такі 

фактори, як зниження адміністративного навантаження державного 

регулювання, підвищення якості надання адміністративних послуг, 

забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій. Ефективна 

діяльність Кабінету Міністрів України з формування державної політики 

можлива лише за наявності професійної, результативної та підзвітної системи 

виконавчої влади. Ефективна система державного управління є також однією з 

основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах 

верховенства права. 

Метою реформи державного управління на сучасному етапі є побудова 

сучасної, цифрової та сервісно-орієнтованої держави. Реформа передбачає 

формування ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і 

реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на потреби громадян, 

сталий суспільний розвиток та адекватне реагування на внутрішні і зовнішні 

виклики. Основна увага реформи державного управління зосереджена на зміні 

підходів у трьох ключових елементах виконавчої влади – структурі, процедурі 

та людях.  

Огляд останніх досліджень і публікацій. Публікації у сфері 

реформування публічної діяльності є особливо актуальними на сучасному етапі 

формування сервісної держави та парадигми належного врядування в Україні. 

Теоретичні інституційні новації державної служби в своїх наукових публікаціях 

досліджує В. Костюк [1]. Впровадження цифрових технологій у публічному 

управлінні розкриває І. Ніколіна [2]. Стан та перспективи надання якісних 

послуг на місцях, організацію належних умов надання адміністративних послуг 

для громадян досліджували Г. Іванченко та І. Семенюк [6]. 
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Метою статті є формування пропозицій щодо професіоналізації державної 

служби як одного з пріоритетів реформування державного управління в період 

до 2025 року. 

Виклад основного матеріалу. Без ефективної системи державного 

управління неможливо побудувати сильну демократичну державу. Саме тому 

реформа держуправління – це важлива передумова євроінтеграційного курсу 

України. Одним із напрямів Стратегії реформування державного управління на 

період до 2025 року є «Професійна державна служба та управління 

персоналом». Пріоритетними напрямами діяльності Національного агентства 

України з питань державної служби (далі – НАДС) є: 

- класифікація посад державної служби. НАДС координуватиме 

проведення класифікації у всіх державних органах. Агентством розроблено 

каталог типових посад та методологію проведення класифікації. Наразі 

класифікація триває у всіх державних органах учасниках пілотного проєкту 

(пілотний проєкт триватиме протягом 2021-2022 років, його учасниками стали 

НАДС з територіальними органами, Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації) [4]; 

- забезпечення прозорої та конкурентної системи оплати праці для 

державних службовців. НАДС планує провести дослідження щодо 

співвідношення заробітної плати на типових посадах державної служби з 

приватним сектором України з метою визначення конкурентоспроможного 

рівня оплати праці. Ці дані стануть основою формування нової системи оплати 

праці на державній службі; 

- чесний прозорий відбір на посади державної служби. Наразі НАДС 

працює над новим порядком проведення конкурсів;  

- впровадження HRMIS на державній службі. Сьогодні уже близько 20 

тисяч державних службовців мають можливість працювати в Системі. Однак 

робота триває і впродовж 2021 року до HRMIS планують підключити 25% 

працівників усіх державних органів; 
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- створення Вищої школи публічного управління. НАДС розробляється 

концепція створення Школи для якісної підготовки управлінських кадрів для 

державної служби, яка базуватиметься на кращих європейських практиках.  

Одними із основних завдань Стратегії реформування державного 

управління є реорганізація міністерств, створення директоратів із формування 

державних політик та стратегічного планування, залучення на державну службу 

фахівців шляхом прозорих конкурсів. На сьогоднішній день створено понад 80 

таких директоратів та прийнято на роботу понад 900 висококваліфікованих 

державних службовців. Завдяки реалізації визначених Стратегією заходів 

реформа почала приносити свої перші результати. Зусиллями фахівців, що були 

відібрані на посади до створених в міністерствах директоратів, підготовлено 

понад 70 документів у сфері державної політики (стратегій та концепцій щодо 

реформ у різних галузях) та понад 100 законопроектів. До них відносяться такі 

важливі документи, як: - Національна транспортна стратегія на період до 2030 

року, Концепція реалізації державної політики розвитку українських е-

інфраструктур до 2023 року та план заходів до неї, Стратегії розвитку у сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року, Концепція розвитку 

електронної охорони здоров'я, Стратегія розвитку медичної освіти в Україні, 

Стратегія розвитку промислового комплексу України на період до 2030 року, 

проект Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті 

праці, Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні 

та затвердження плану заходів щодо її реалізації, Концепція розвитку штучного 

інтелекту в Україні, Концепція розвитку напряму SmartCity в Україні до 2030 

року, Концепція реформування системи оплати праці державних службовців, 

ініціативи щодо розробки комплексної державної стратегії деокупації Криму, 

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки [5].  

У напрямку надання послуг у центрі уваги реформи є безпосереднє 

покращення якості обслуговування громадян та бізнесу [6]. 
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 Трансформаційні зміни публічного управління й адміністрування в 

Україні зумовлюються, серед іншого, і глобальною цифровізацією. 

Цифровізація покликана забезпечувати кожному громадянинові рівний доступ 

до послуг, інформації та знань, що надаються на основі цифрових технологій. 

Упровадження цифрових технологій позитивно впливає на результативність та 

ефективність, якість та вартість публічної, громадської й особистої діяльності. 

Цифрові технології відкривають нові можливості для соціально-політичної 

інклюзії громадян. Відкритість, прозорість, підзвітність влади та участь 

громадян у творенні і реалізації політики стають основою для належного 

врядування, а цифрові технології забезпечують доступність та простоту цих 

процесів [2]. 

 Результатом реформування має бути така система державного 

управління, що гарантує належне впровадження політичних рішень та правових 

норм, є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, спрямована на 

стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва та інвестицій.  

 На основі проведених публічних консультацій, при розробці стратегії 

реформування державного управління до 2025 року, було визначено, що в 

Україні не практикувалось використання системи моніторингу при розробці 

наступних стратегій. Це призводило до несистемного управління та не завжди 

до очікуваних результатів. В той же час, завдяки впровадженню нових 

процедур формування урядових рішень, Кабінет Міністрів України має перейти 

від роботи із заходами та планами до роботи з проблемами, варіантами їх 

рішень та наслідками. Це дозволить зробити рішення Уряду більш: 

− зрозумілими – завдяки поясненню проблеми, яку намагаються вирішити, 

та доказового зв’язку між пропонованим способом її вирішення (інструментом) 

та очікуваним результатом; 

− виваженими – завдяки аналізу наявних варіантів вирішення проблеми та 

обґрунтуванню найоптимальнішого серед них; 

− узгодженими між собою – завдяки аналізу широкого спектру впливів на 

різні сфери суспільного життя та наслідків рішення для інших сфер державної 

політики; 
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− цілісними та комплексними – завдяки аналізу зв’язку окремого рішення з 

логікою попередніх та наступних рішень, місцю в системі інших варіантів, 

несуперечливому та послідовному характеру проведення обраного курсу; 

− збалансованими – завдяки прогнозу та оцінці впливу рішення на інтереси 

різних стейкхолдерів, їх імовірної реакції та пошуку прийнятного 

компромісного варіанту; 

− відкритими – завдяки тому, що проблеми, варіанти та впливи рішень на 

етапах їх розробки та перегляду обговорюють в колі тих, на кого 

поширюватимуться їх наслідки, і тих, хто відповідатиме за їх впровадження; 

− реалістичними – завдяки аналізу необхідних ресурсів (фінансових, 

кадрових, матеріально-технічних, організаційних, комунікаційних), ризиків та 

обмежень при впровадженні; 

− послідовними – завдяки тому, що скасування рішення або коригування 

його змісту можливе лише на підставі проведеного аналізу та обґрунтування 

доцільності змін [5]. 

 Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, сучасна 

система державної служби повинна бути спрямована на пошук таких 

технологічних, організаційних, мотиваційних, економічних можливостей, що 

стимулюють інноваційні підходи до її функціонування та розвитку. При цьому 

акцент повинен робитися на те, що інтелект, здібності, ініціатива стають 

«сильними сторонами» державних службовців. Без удосконалення, а точніше 

повного переформатування державної служби неможливо ефективно провадити 

зміни в інших сферах життя, бо державна служба – це той основний фундамент 

на якому ґрунтується успішна реалізація запланованих перетворень. 

Відновлення престижу та привабливості державної служби в Україні покликане 

реалізувати затвердження Стратегії реформування державного управління до 

2025 року. 

  



198 

Список використаних джерел: 

1. Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму 

новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект. Наукові записки 

НаУКМА. 2016. Том 181. Юридичні науки. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9891/Kostiuk_Instytutsiini_n

ovatsii_derzhavnoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Ніколіна І.І. Аналіз тренду цифрової трансформації публічного 

управління та адміністрування в Україні. Публічне управління і адміністрування 

в Україні. 2020. №19. С. 53-59. URL: 

http://www.pagjournal.iei.od.ua/archives/2020/19-2020/12.pdf  

3. Тищенко О., Королюк Т. Реформування моделі управління людськими 

ресурсами державної служби. Університетські наукові записки. 2017. № 61.                

С. 343-355. 

4. Голова НАДС: Впровадження нових умов оплати праці в пілотних 

державних органах розпочнеться у 2022 році. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/news/golova-nads-vprovadzhennya-novih-umov-oplati-

praci-v-pilotnih-derzhavnih-organah-rozpochnetsya-u-2022-roci  

5. Звіт про виконання у 2020 році Стратегії реформування державного 

управління України. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/zvit2021-ukr-web.pdf  

6. Семенюк І.Ю., Махначова Н.М., Іванченко Г.В. Моніторинг 

інформаційного забезпечення ЦНАП Вінницької області в умовах 

нестабільності епідемічної ситуації. Інвестиції: практика та досвід. 2020.                   

№ 19-20. С. 167–171. 

 

  



199 

УДК 3.087.43:364.35(045) 

Ірина Ніколіна, 

канд. наук з держ. упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7718-8599 

ResearcherID C-2562-2018 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

У статті узагальнено досвід щодо інституційних перетворень пенсійних 

систем європейських країн та виявлено характерні особливості їх основних 

моделей. Показано, що більшість з них орієнтуються на розширення 

додаткового пенсійного забезпечення. Виявлено загальну тенденцію – 

перетворення пенсійних систем в накопичувальні або змішані пенсійні системи, 

які містять елементи як схем з визначеними виплатами, так і схем з 

фіксованими внесками. Виокремлено нові підходи до державного управління 

системою пенсійного забезпечення в Україні.  

Ключові слова: державне управління, система, пенсійне забезпечення, 

закордонний досвід, оптимальна модель. 

Постановка проблеми. Одним з найважливіших трендів дійсності 

сучасного світу стало усвідомлення ролі соціальної сфери загалом та пенсійної 

системи, зокрема, в  сталому розвитку суспільства. Можливість дати адекватну 

відповідь на виклики нового тисячоліття щодо людського капіталу як ніколи 

саме сьогодні залежать від стану соціальної сфери. Державне пенсійне 

забезпечення є однією з гарантій соціального розвитку. 

Здійснення пошуку оптимальної системи державного пенсійного 

забезпечення, необхідність перетворень моделей національних пенсійних 

систем державах світу обумовлена факторами демографічного, 

макроекономічного і ціннісного характеру. Звичайно найосновнішими 

викликами для системи державного пенсійного забезпечення залишаються 

https://orcid.org/0000-0001-7718-8599
https://publons.com/researcher/1382711/
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швидке старіння населення, соціально-економічна криза пов’язана з пандемією. 

Інтегрування нашої держави до європейських структур обумовлює необхідність 

аналізу механізмів публічного врядування, що реалізуються в країнах ЄС та 

дослідження можливості, доцільності впровадження з відповідною адаптацією 

у вітчизняні реалії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриттю проблемних питань 

пенсійного забезпечення присвячено багато наукових робіт закордонних вчених 

та експертів міжнародних організацій – Міжнародного валютного фонду та 

Світового банку, які розробили рекомендації щодо реформування пенсійної 

системи України [17-21].  

Теоретичні положення пенсійного забезпечення, перспективи його 

розвитку розроблені й окреслені в наукових працях таких вітчизняних учених і 

практиків, як В. Глущенко та І. Левченко [1], О. Драбик [2, 3], А. Корбутяк та 

Н. Сокровольська [6], М. Кравченко [7], І. Ніколіна [9], А. Рябиченко [13], 

Л. Ткаченко [14] та інші. 

Мета статті: узагальнення світового досвіду та виокремленням нових 

підходів до державного управління системою пенсійного забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Порядок денний зі сталого розвитку для 

розвинутих країн спрямований на захист людської гідності і забезпечення 

якісного життя  людей як сьогодні, так і в майбутньому [10]. 

Системи пенсійного забезпечення країн ЄС постійно модернізуються, 

здійснюється реформування відповідно до сучасних викликів: суми 

виплачуваних пенсій залежать і від стану економіки в країні, тривалості життя 

населення та віку виходу на пенсію. Адже вже сьогодні кожен четвертий 

громадянин ЄС отримує пенсію, а їхня загальна сума – одна з найбільших 

статей державних видатків [17]. 

Згідно аналізу світового досвіду, О. Міндова вважає, що найкращою 

базовою моделлю пенсійного забезпечення є змішана трирівнева система, яка 

на першому рівні передбачає традиційну солідарну систему фінансування 

певних пенсій з поточних надходжень (соціальне страхування) або систему 
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гарантованих державою мінімальних пенсійних виплат, на другому рівні – 

обов’язкову накопичувальну систему індивідуальних пенсійних рахунків або 

систему професійного пенсійного страхування та на третьому рівні – 

добровільну систему додаткових пенсійних заощаджень, функціонування якої 

забезпечується недержавними пенсійними фондами, комерційними банками, 

страховими компаніями та інші інститутами фінансового ринку [11, с. 19]. 

Основи солідарної системи були закладені у 1889 році в Німеччині 

канцлером Отто фон Бісмарком. В першій половині ХХ століття пенсійне 

забезпечення з’являється у більшості західноєвропейських країн [19].   

Такий тип системи непогано функціонує допоки кількість пенсіонерів – 

невелика, а працюючих – значна, адже саме тягар утримання перших лягає на 

плечі других. Кінець XX століття відзначився масовими реформами систем 

пенсійного забезпечення в зв’язку з глобальним старінням населення, 

переходом до сім’ї з 1-2 дітьми, збільшенням тривалості життя. Основним 

лейтмотивом таких реформувань став перехід від солідарних пенсійних систем 

до накопичувальних, коли громадяни несуть персональну відповідальність за 

своє майбутнє пенсійне забезпечення. 

Поділ на пенсійні стратегії безпосередньо пов’язаний зі способами 

фінансування витрат на виплату пенсій. У світі сформовано та реалізуються два 

основних способи фінансування пенсійних систем:  

1) за рахунок покриття поточних витрат на виплату пенсій («рау – as – go 

system» або «система поточних платежів»); 

2) шляхом створення накопичувального резервного фонду. 

Наголосимо, що сучасним країнам ЄС не властиве існування виключно 

солідарних чи накопичувальних стратегій: в тій чи іншій мірі, для них 

характерне поєднання розподільчого та накопичувального принципів.  

«Система поточних платежів» («рау – as – go system») за своєю суттю є 

розподільчою системою, яка, зазвичай, перебуває у власності держави. Пенсійні 

виплати асигнуються за рахунок поточних доходів, що утворюються з 

сумування внесків робітників та роботодавців. Внески робітників 
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акумулюються на спеціальному виділеному рахунку та після цього 

розподіляються у вигляді виплат на користь пенсіонерів [19]. Найбільш 

поширеним у світі є саме цей спосіб розподілу пенсійних витрат. Основою 

цього способу є принцип «солідарності поколінь», згідно якого працездатна 

частина населення забезпечує виплату пенсій попереднім поколінням.  

Накопичувальна пенсійна система припускає функціонування державних, 

корпоративних і приватних накопичувальних пенсійних програм, за допомогою 

яких формується майбутня пенсія. Принципова особливість накопичувальної 

пенсії є те, що вона є особистою власністю пенсіонера. Пільги в 

накопичувальних системах, як правило, відсутні, а пенсійні виплати повинні 

бути профінансовані роботодавцем, робітником або державою [5, 478]. 

Міжнародний досвід формування систем пенсійного забезпечення 

свідчить, що додаткові недержавні пенсії займають суттєву частку в загальному 

рівні пенсійного забезпечення, а НПФ в країнах ЄС визнані важливими 

соціальними інститутами щодо поліпшення матеріального становища 

непрацездатних членів суспільства. 

Змішана пенсійна система припускає комплексне використання в пенсійній 

моделі елементів солідарної і накопичувальної складових [5, 478]. 

В європейських країнах детермінантом поділу моделей пенсійного 

забезпечення є рівень розвитку економіки. Зокрема, В. Роїк виділяє дві моделі 

організації пенсійних систем: англо-саксонську (ліберально-демократичну, 

модель У. Бевериджа) та континентальну (класичну модель, модель О. 

Бісмарка) [12]. В свою чергу, науковці І. Левченко та В. Глущенко в монографії 

«Формування та використання недержавних пенсійних фондів»  до даної 

класифікації додають ще соціально-орієнтовану модель пенсійного 

забезпечення [1, с. 42], яку по-іншому ще називають скандинавською, або 

приватно-корпоративною (табл. 1). 

В основу моделі О. Бісмарка закладено механізм, центральною ланкою 

якого є інститут обов’язкового соціального страхування. Ця модель, тільки 

дещо реформована, і на сьогодні залишається актуальною для багатьох 

розвинених країн Європи. Її використовують такі країни, як Австрія, Бельгія, 

Франція, Італія, ФРН, Греція та ін. [15, с. 115-120]. 
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Таблиця 1 – Основні моделі європейських пенсійних систем 

Тип моделі Країни Основні 

особливості 

Переваги Недоліки 

Модель  

О. Бісмарка 

Німеччина, 

Франція,  

Австрія, 

Бельгія,  

Швейцарія, 

Греція  

 

Базується на солідарній  

відповідальності  

роботодавців,  

працівників і держави. 

Фінансування - 

за рахунок  

внесків працюючих  

громадян, які  

пропорційно  

розподіляються між  

пенсіонерами (базовий  

режим); передбачає  

існування багатьох  

додаткових  

накопичувальних  

механізмів 

Високий 

коефіцієнт  

заміщення 

 

Залежність  

від  

демогра- 

фічних  

факторів 

 і стану 

 ринку  

праці 

 

Модель 

У.Бевериджа 

Велика 

Британія, 

Ірландія,  

Нідерланди 

 

Фінансування - за рахунок 

введення спеціального податку. 

При цьому, розподіл 

фінансування, в залежності від 

рівня  

пенсії, розподіляється між 

державою, роботодавцем і  

працівником: базова  

пенсія гарантується  

державою та відповідає  

прожитковому мінімуму, 

страхова частина - формується 

роботодавцем  

за частковою участю  

працівника в межах  

професійної системи  

страхування; добровільне  

страхування – за рахунок 

власних накопичень працівника 

Наявність 

гарантованої  

державою 

базової 

пенсії  

 

Низький 

коефіцієнт  

заміщення 

 

 

Сканди-

навська  

модель 

 

Швеція, 

Фінляндія,  

Норвегія, 

Данія 

 

Фінансування  

здійснюється,  

здебільшого, за рахунок  

оподаткування, однак, певну 

роль відіграють і страхові 

внески підприємців  

та працівників 

Високий 

рівень  

соціальної  

захищеності 

 

Така 

система 

Можлива 

лише в  

країнах з 

високим  

рівнем 

економіки 

У середньому пенсія становить близько 70% від середнього розміру 

заробітної плати. Для середнього класу цих країн характерні високі 

накопичення пенсійних активів до настання пенсійного віку [16]. 
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У Німеччині діє солідарна пенсійна система і сьогодні, хоча вона й зазнала 

значних модифікацій. Зокрема добре розвинена трирівнева модель. Перший 

рівень – обов'язкове державне пенсійне страхування, другий рівень – виробничі 

пенсії, що виплачуються підприємствами, і третій – приватне матеріальне 

забезпечення в старості. У Німеччині на федеральному і на місцевому 

(земельному) рівнях функціонує перший рівень. У ньому задіяні наймані 

працівники з окремих професійних груп і самозайняте населення. Зрозуміло, 

що розмір страхових внесків у всіх федеральних землях ФРН однакові і не 

накопичуються. Бюджет федерального закладу пенсійного страхування 

формується за рахунок відрахувань працівника і роботодавця в сумі 19,4% від 

зарплати і фонду заробітної плати [4 , с. 25].  

Корпоративне виробниче страхуванням презентує другий рівень солідарної 

пенсійної системи. Виробничу пенсію одержує приблизно 50 відсотків всіх 

пенсіонерів, зокрема і державні службовці.  

Третій рівень солідарної пенсійної системи (приватне забезпечення 

старості) здійснюється самим працівником шляхом формування своєї 

майбутньої пенсії. Потенційні пенсіонери заключають з недержавними 

пенсійними фондами договори орієнтовані на отримання додаткової пенсії в 

старості за рахунок накопичених сум. Приватна система пенсійного 

страхування включає страхові компанії, кредитні організації і банки. В свою 

чергу працівники – учасники програм приватного страхування мають 

можливість прийняти участь в програмах, що направлені на інвестування 

пенсійних накопичень плати [29, с. 25]. 

Модель У. Бевериджа була розроблена та впроваджена в Англії у 1942 р. 

як система соціального захисту, основою якої є інститут державного пенсійного 

забезпечення [16]. Сьогодні модель У. Бевериджа використовується в таких 

країнах, як США, Канада, Великобританія, Ірландія, Нідерланди та ін. 

Серед переваг накопичувальної системи – це розвиток фінансового ринку, 

внаслідок того, що пенсійні кошти інвестуються насамперед в цінні папери, а 

також у приватизацію індивідуальних особових рахунків застрахованими 

особами, так як пенсійні накопичення не беруть участі в розподільчій системі 

та є приватною власністю особи віку [5, с. 477]. 
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Англосаксонська модель відрізняється від інших розподілом страхової 

відповідальності між державою, роботодавцем і працівником. Зокрема, 

страхова частина пенсійної виплати формується роботодавцем за частковою 

участю працівника в межах професійної системи страхування , а розподільна 

(базова) пенсія гарантується державою та відповідає прожитковому мінімуму 

пенсіонера. Добровільне страхування дозволяє реалізувати індивідуальні 

можливості працівника щодо формування додаткової пенсійної виплати                    

[19, с. 115-120]. 

Пенсійна система Великобританії є єдиною пенсійною системою  Західної 

Європи, яка залишається платоспроможною на сьогоднішній день. Тут на 

державу ніколи не покладали завдання повністю забезпечити пенсіонера, 

завжди заохочувалась практика відкладання людьми в активному віці коштів на 

підтримку себе в старості [9] . 

Система пенсійного забезпечення Великобританії містить три рівні: базову 

державну пенсію, додаткову державну пенсію та пенсійні заощадження 

населення. 

Особливістю недержавного пенсійного забезпечення в Великій Британії є 

стимулювання державою роботодавців, при створенні нею корпоративних 

пенсійних схем шляхом надання податкових пільг. Державні пенсії дозволяють 

працівнику отримувати в старості до 70% від своєї останньої заробітної плати. 

Пенсіонер, який отримує таку виплату, втрачає право на державну пенсію 

другого рівня. У Великобританії корпоративні пенсійні плани досить поширені 

і охоплюють близько половини працюючих. Право на додаткову пенсію по 

старості загальні для чоловіків і жінок (зазвичай 60-65 років) [8].  

Скандинавська модель соціального захисту, або приватно-корпоративна 

– характерна для Швеції, Данії, Фінляндії. На початку ХХ ст. Швеція 

запровадила нову модель пенсійної системи, що була першим у світі прикладом 

загального соціального страхування. Починаючи з 50-х років ХХ століття, 

Швеція об’єднала висловлені Отто фон Бісмарком і Уїльямом Бевериджем ідеї 

у «всезагальну модель» соціального захисту [13]. 
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Скандинавська модель характеризується широким охопленням різних 

життєвих ситуацій тобто страхових ризиків. Отримання страхових виплат не 

зумовлене виплатою страхових внесків та гарантується всім громадянам. 

Очевидно, що необхідною детермінантою  функціонування цієї моделі повинно 

бути високоорганізоване суспільство, яке підпорядковується принципам 

суспільства добробуту [7].  

В 1999 році система пенсійного забезпечення  у Швеції була замінена на 

іншу, що складалася з трьох компонентів: всезагальна пенсія (allmän pension), 

трудова пенсія (tjänstepension); приватні пенсійні накопичення (eventuell privat 

pension). Також в пенсію за віком входить, так звана, гарантійна пенсія 

(garantipensionen) [13].  

Загальна пенсія складається з двох частин: преміальної пенсії 

(premiepension) та пенсії, заснованої на доходах (inkomstpensionen). Внески, на 

фінансування пенсії, пов’язаної з розміром заробітку, сплачуються як 

роботодавцями, так і працівниками. 16% спрямовуються у солідарну систему.  

Накопичувальна система почала працювати  в ХХІ ст., ставка внеску до неї 

становила 2.5% від базової. Працівник, що відраховував кошти до 

накопичувальної системи, може нею самостійно розпоряджатися. Преміальна 

частина з’являється на рахунку працівника миттєво. І на ній можна заробляти 

додаткові кошти. Можна вкладати в різні пенсійні фонди – як на біржі цінних 

паперів [7]. 

Узагальнюючи результати аналізу скандинавської системи пенсійного 

забезпечення, завважимо, що, безумовно, в створеній в Швеції пенсійній 

системі міститься ціла низка позитивних моментів. Система умовно 

накопичувальних рахунків дозволяє уникнути багатьох недоліків, властивих 

солідарній і чисто накопичувальній системам.  

Отож, пенсійні системи країн ЄС є багаторівневими. Проаналізувавши 

реформування  системи пенсійного забезпечення в європейських країнах, 

бачимо загальну тенденцію – перетворення пенсійних систем в накопичувальні 

або змішані пенсійні системи, які містять елементи як схем з визначеними 
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виплатами, так і схем з фіксованими внесками. Єдині принципи, стандарти 

політики соціального захисту в країнах Євросоюзу відсутні в зв’язку з 

істотними відмінностями в соціальних стандартах різних держав.  

Результати дослідження, аналізу та узагальнення світового досвіду 

політики, напрямленої на модернізацію інститутів пенсійного забезпечення, 

дозволяє виділити три основні напрями таких перетворень. 

Зрозуміло, що для розвинених капіталістичних держав використовується 

параметричний підхід до реформування системи пенсійного забезпечення. Для 

другого напряму перетворень систем пенсійного забезпечення підлягають 

переважно країни, що розвиваються: в них діючий розподільчий механізм 

пенсійних систем неспроможний забезпечити для громадян прийнятний рівень 

життя після виходу на пенсію. Третій напрям (виключно накопичувальний 

механізм), що реалізувався в країнах Латинської Америки кінця XX століття, 

показав свою неефективність: зараз відбувається згортання накопичувальних 

програм.  

Аналіз інституційних перетворень пенсійних систем європейських країн на 

сьогодення показав, що більшість з них орієнтуються на розширення 

додаткового пенсійного забезпечення. 

В нашій країні інструменти додаткового пенсійного забезпечення 

знаходяться на початковій стадії розвитку, і , на нашу думку, актуальним є 

теоретичне вивчення та практичне застосування досвіду зарубіжних країн у 

частині, що стосується розвитку сфери недержавного пенсійного забезпечення.  

Дослідивши основні інститути недержавного пенсійного страхування в 

країнах Європи, підкреслимо, що більшість з них переважно недержавні 

пенсійні фонди і страхові компанії.  

Особливості діяльності пенсійних фондів в різних країнах Європи – різні. 

Наприклад у Швеції діють добровільні «професійні пенсійні плани», що є 

схожими на державні пенсії та започатковані на умовах колективних договорів 

між організацією працівників і роботодавцем. У Нідерландах, в свою чергу, в 

структуру добровільних професійних пенсійних накопичень вбудовано 
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співучасть усіх службовців центральних та місцевих державних органів беруть 

та на добровільній основі роботодавців у приватному секторі.  Мотивацією 

роботодавців приватного сектору слугує механізм сприятливого податкового 

режиму: внески віднімаються з оподатковуваного доходу роботодавця.  

З причини відсутності стимулів щодо різних податкових преференцій 

через державне регулювання цього сектору в Україні взагалі нерозвинута 

участь вітчизняних роботодавців у пенсійному забезпеченні своїх працівників.  

Формування трирівневої пенсійної системи передбачене Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», воно має бути 

реалізоване шляхом створенням складових, інструментів та механізмів 

пенсійного страхування, конструюванням надбудов накопичувальної пенсійної 

системи та, звичайно, зі збереженням державного пенсійного забезпечення 

(солідарна система). Переваги накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування проявляються в тому, що частина 

обов’язкових відрахувань направлятиметься на персональні рахунки учасників 

страхування. Добровільна участь – детермінант підсистеми добровільного 

недержавного пенсійного забезпечення, яка передбачає, як доповнення до 

пенсійних виплат першої і другої складових цієї системи, використання 

нагромаджених пенсійних коштів окремих осіб, роботодавців та їх об’єднань. 

Зрозуміло, що такі ресурси інвестуватимуться у вітчизняну економіку, їхній 

розмір збільшуватиметься за рахунок інвестиційного доходу і вони мають 

статус приватної власності. 

Результати моделювання напрямів вдосконалення інститутів пенсійного 

забезпечення свідчать, що найбільш перспективним є впровадження 

накопичувальної підсистеми. За своєю економічною сутністю накопичувальна 

система належить до відкладеного доходу у вигляді індивідуального пенсійного 

фонду, а його розмір визначається легальним заробітком особи, сумарною 

тривалістю трудового стажу та якістю управління пенсійними активами. З 

метою популяризації обов’язкової накопичувальної системи серед населення та 

масовості її впровадження має бути досягнуто ряд ключових засад:  

• ухвалення правових актів, які регламентують функціонування 

накопичувальної системи та системи державного нагляду за нею; 
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• створення системи персоніфікованого обліку пенсійних накопичень, 

системи збирання внесків, сумісної з системою електронних переказів банків 

автоматизованого звітування про стан пенсійних рахунків; 

• підвищення рівня оплати праці застрахованих осіб;   

• досягнення темпів економічного зростання. 

В Україні найбільш прийнятим буде поєднання солідарної системи з 

накопичувальною, оскільки третій рівень – система недержавного пенсійного 

забезпечення – хоча й демонструє певну динаміку, не справляє відчутного 

впливу ні на економіку, ні на матеріальний добробут пенсіонерів.  

Отож, потрібно скрупульозно визначити переваги для залучення коштів 

накопичувальної системи для кожного громадянина, змоделювати дієві форми 

їх залучення в економіку України та реалізувати найоптимальніші з них з 

метою інвестування в соціально-економічний розвиток держави. 

Проаналізуємо рекомендації наших зовнішніх партнерів щодо 

реформування пенсійної системи України – Світового банку. Позиція Світового 

банку щодо реформування пенсійного забезпечення традиційно важлива для 

України: ще з 1990-х років він надає важливу та ґрунтовну підтримку у 

проектуванні пенсійних реформ в Україні.  

Позиція Світового банку щодо головних проблем сучасної пенсійної 

системи України повністю релевантна позиціям Міжнародного валютного 

фонду. В свою чергу, Світовий банк запропонував ширший перелік механізмів  

для розв’язання проблем пенсійної системи України [19].  

Узагальнивши запропоновані інструменти Світовим банком, виділимо 

найактуальніший і на сьогодні: структурне реформування солідарної системи 

шляхом консолідації та згрупування строкатого складу нинішніх пенсій у три 

складові елементи: 

• базовий дохід: універсальна виплата однакового розміру для всіх 

пенсіонерів, фінансована з державного бюджету; 

• страхова частина доходу: розмір страхової пенсії, зменшений 

пропорційно зниженню ЄСВ і фінансова складова доходу з надходжень ЄСВ. 
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• захист від бідності: забезпечення мінімальних гарантій для тих, у кого 

сума перших двох елементів менша прожиткового мінімуму [14, с. 35]. 

На нашу думку розроблені пропозиції слушно б слугували забезпеченню 

чіткого і зрозумілого зв’язку між сплатою внесків і розміром пенсії. 

Беззаперечно, така реструктуризація виплат із солідарної системи дала б змогу 

забезпечити мінімальні гарантії і підтримувати диференціацію пенсій за 

рахунок страхової частини, а також впровадити більш гнучкі правила індексації 

призначених пенсій. Зокрема фахівці Світового банку наполягли на визначенні 

чітких правил індексації на рівні закону, щоб зменшити їх залежність від 

кон’юнктурних урядових рішень.  

В сучасній пенсійній реформі не всі ці рекомендації знайшли відлуння, і 

були вбудовані в правове поле лише пункти щодо гарантій на рівні 

прожиткового мінімуму, що зменшує важливість страхової участі. 

Справді, в Україні на сьогодні прийнято величезну кількість нормативно-

правових актів в досліджуваній сфері: близько трьох десятків законів. До 

кожного із них регулярно вносяться зміни та доповнення. Як наслідок, 

населення переважно непоінформоване в можливості участі в недержавному чи 

накопичувальному пенсійному забезпеченні, що в свою чергу в результаті 

призводить до дефіциту Пенсійного фонду України та низьких розмірів пенсій, 

не достатніх для нормального забезпечення існування в умовах сучасної 

України. 

З 1 січня 2019 р. із набуттям чинності відповідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» та  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» накопичувальна 

система пенсійного страхування, вже функціонує. Тобто проблеми правової 

регламентації двох рівнів пенсійного забезпечення, а саме системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного, на 

сьогодні є де-юре вирішеними, проте в цілому де-факто безрезультатно.   

Висновки. Розв’язання проблематики, що пов’язана з функціонування 
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окремих рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні, зокрема 

недержавного пенсійного забезпечення, полягає у здійсненні заохочувальних 

дій з боку держави (мотиваційно-стимулюючого характеру) щодо залучення 

населення до усіх видів пенсійного забезпечення.  

Підсумовуючи зазначимо, що моделювання можливих шляхів 

удосконалення сучасної системи пенсійного забезпечення в Україні та 

впровадження найоптимальнішої моделі повинно спиратись на врахуванням 

реальних соціально-економічних, політичних умов, стану суспільної свідомості, 

використанні допомоги різних інститутів громадянського суспільства, 

населення, юридичних осіб; розробці цільових взаємопов’язаних програм 

запобігання корупції в усіх сферах розвитку суспільства загалом. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день, для створення безпечного 

середовища для суспільства не достатньо участі у даному процесі лише 

правоохоронних органів. Як показує зарубіжний досвід, найкращих результатів 

щодо вирішення проблем безпеки  можливо досягти за умов спільної участі 

місцевої влади, поліції та громади. Саме такий принцип лежить в основі 

впровадження концепції «Community Policing». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 

аспекти щодо впровадження концепції «Community Policing» розглянуті у 

працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених як Х. Блерс, П. Вілсон,                    

К.Л. Бугайчук, А. Л. Замахін, А. В. Коваленко, О. П. Копіна, О. П. Костюшко, 

О. С. Мірошник, О. О. Сердюк та ін.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження практики 

впровадження концепції «Community Policing» на території Вінницької області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В широкому розумінні, 

«Community Policing» – це постійна взаємодія поліції з населенням та місцевою 

владою заради спільного безпечного простору. При цьому, поліція працює, 

враховуючи думку громади щодо проблем безпеки та громадського порядку на 

території обслуговування [1]. 

http://orcid.org/0000-0002-9211-4907
https://publons.com/researcher/1976640/iryna-semeniuk/
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Першим кроком до впровадження концепції можна назвати реалізацію 

проєкту «Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду у 

Вінницькій області» (Community policing)», який було ініційовано у 2015 році 

Експертним центром з прав людини у взаємодії з місцевою владою, Асоціацією 

ОСББ Вінниччини та громадськими організаціями за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження».  

Метою Програми було запровадити ефективні моделі діяльності поліції з 

урахуванням правоохоронних потреб місцевих громад. Для цього було 

створено робочу групу, визначено перші завдання та заходи реалізації проекту, 

визначено об’єкти реалізації проекту (м. Бар Вінницької області та район 

Вишеньки м. Вінниці), розроблено інтерактивні матеріали з метою 

просвітницької роботи щодо концепції нової моделі діяльності поліції, 

побудованої на принципах взаємодії та партнерства поліції і населенням за 

місцем проживання. 

В рамках проєкту було проведено  наступні заходи: 

- навчання патрульних поліцейських, під час якого їм розповіли: що 

таке поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в яких країнах вона вже 

впроваджена та чому отримала позитивну оцінку серед населення, а також які 

законодавчі зміни зумовили появу програми в Україні та який процес її 

імплементації. Крім того, поліцейські дізналися як можна ефективніше 

здійснювати свою діяльність з урахуванням думки громади, щоб населення 

відчувало себе у безпеці за місцем проживання; 

- проведення тренінгу Головою правління Асоціації ОСББ 

Вінниччини для чергових дільничних інспекторів щодо їхньої взаємодії зі 

старшими по будинкам та головами ОСББ з питань безпеки приватної та 

сумісної власності; 

- навчання 20 патрульних поліцейських жестової мови [2]. 

У 2017 році Вінниця стала першим містом в Україні, де запровадили 

проєкт «Сусідської варти». Він має на меті залучити до пильнування 

правопорядку в місті мешканців ОСББ. Також «Сусідська варта» – унікальний 
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проєкт. Це складова моделі Сommunity Policing, яка покликана встановити 

взаємодію мешканців будинків із поліцією, що вперше реалізується в Україні. 

Також це комунікація, яка полягає в тому, що члени громад та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків тісно взаємодіють з поліцейськими: 

повідомляють правоохоронцям про підозрілі ситуації, вчинені 

правопорушення, ведуть діалог щодо превенції порушень закону [3]. 

Підтвердженням впровадження концепції «Community Policing» в 

діяльність правоохоронних органів Вінницької громади є також реалізація 

наступних проєктів протягом останніх років: 

- «Поліцейський офіцер громади». Проєкт передбачає створення 

якісно нової моделі функціонування дільничних офіцерів поліції у сільській 

місцевості та надання поліцейського сервісу для сіл, селищ та невеликих міст. 

У планах охопити усю область, тому з метою популяризації даного задуму 

проводяться зустрічі із головами кожної територіальної громади для 

роз’яснення переваг введення посади поліцейського офіцера громади; 

- впровадження на території обласного центру в цілодобовому 

режимі додаткових 10 екіпажів груп швидкого реагування, які за підтримки 

міської влади, реагують на повідомлення громадян про домашнє насильство, 

припиняють такі факти, надають допомогу потерпілим від домашніх 

агресорів, залучають до вирішення цієї проблеми соціальні служби та 

психологів. З метою привернення уваги громадськості до подолання 

домашнього насильства, підвищення рівня обізнаності населення із 

зазначеного питання, активізації партнерського руху органів державної влади, 

закладів, установ та організацій різних форм власності щодо викорінення 

домашнього насильства, формування свідомості всіх верств населення 

стосовно нетерпимого ставлення до насильства постійно проводиться 

просвітницька робота серед населення; 

- зміна підходів у роботі поліції під час масових акцій, шляхом 

впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки. 

Зокрема, було налагоджено постійну комунікацію з учасниками заходів 

шляхом активного залучення представників «Поліції діалогу»; 
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- «Шкільний офіцер поліції». В рамках проєкту, вінницька поліція та 

школи працюватимуть спільно, щоб вирішувати проблеми школярів та 

попереджати негативні явища у молодіжному середовищі. Відповідний 

меморандум представники департаменту освіти міської ради та Управління 

патрульної поліції Вінниці підписали 20 грудня 2019 року. Вже у тому ж 

місяці спеціальні навчання пройшли чотири шкільні офіцери. Наразі, їх 

п’ятеро. Шкільні офіцери відвідують батьківські збори, проводять 

профілактичні бесіди зі школярами, інформують батьків про актуальні 

негативні явища у молодіжному середовищі. З цією метою, експерти та 

громадські діячі розробили, а Міністерство освіти України затвердило 24 

уроки. Такі заняття відбуватимуться у формі бесіди, під час яких будуть 

застосовуватися різні інтерактивні методи, які матимуть на меті донести 

учням цікаву та важливу інформацію у сфері права, вирішення конфліктів з 

однолітками, виходу із небезпечних ситуацій тощо [4, 5]. 

Варто зазначити, що особливе місце у роботі поліції Вінницької області в 

рамках реалізації концепції посідає захист прав дітей. Головне завдання 

«ювеналів» – уберегти дітей від насильства і жорстокості, негативного 

психологічного впливу, суїцидальної поведінки та недопущення проявів агресії 

і жорстокості. Задля цього, у 2019 році було започатковано та реалізовано на 

території області ряд проєктів, а саме:  «Почуємо кожного» - проведення   

виїзних особистих прийомів дітей у навчальних закладах керівником 

ювенальної превенції; «Безпечна сім’я» -  заходи, під час яких здійснювалися 

виїзди у сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах та у яких 

виховуються діти; «Поліцейські уроки безпеки» - це  просвітницькі  заходи 

працівників ювенальної превенції та тренінгового центру із учнями шкіл щодо 

ведення здорового способу життя, безпечної поведінки, тощо. 

Також працівниками поліції регулярно проводяться профілактичні 

заходи. Зокрема: з нагоди Дня захисту дітей 1 червня – акція з рамкою 

«Інстаграм» під назвою «За_check_in_ся з копом!», Всесвітній день дитини, 

акція «Діти! Поліція! Безпека!», Всесвітній день запобігання самогубствам, 

«Безпечне літо», Всеукраїнський профілактичний захід «Урок з поліцейським», 

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу,  «Поверни дитину до школи!», 
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Інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри» серед учнів ЗОШ в 

межах Всеукраїнського тижня права, «Відведи дитину до школи», «Шануй 

захисника України», «Відповідальність починається з мене», «Безпечний 

Інтернет» та «Відповідальне батьківство» [3]. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день правоохоронні органи 

Вінницької області рухаються у напрямку відкритості до спільного з громадою 

вирішення проблем створення безпечного середовища, активно проваджуючи 

концепцію «Community Policing». Разом з тим, для подальшої успішної 

реалізації даної концепції важливими також є заходи, спрямовані на 

впровадження елементів превентивної стратегії «Predictive Policing», розробка 

нових спільних проєктів поліції та громадськості за підтримки міжнародних 

організацій, а також мотивація працівників поліції брати участь у тренінгових 

програмах на тематику розбудови безпечного середовища та підвищення 

локальної безпеки громади. 
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