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РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID‑19
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THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE COLLECTING’S
CONDITIONS THE SPREAD OF COVID‑19

Анотація. Статтю присвячено дослідженню основних можливостей індустрії гостинності як складової ринку туристичних послуг в умовах виклику поширення коронавірусної інфекції та з урахуванням існуючих тенденцій, що, відповідно,
склалися в економічному середовищі. Автором розглянуті особливості проблем функціонування підприємств індустрії
гостинності в існуючих умовах невизначеності ринку, пов’язаної з наслідками протидії поширенню коронавірусної інфекції
у світі. У статті відзначена особливість формування нового портрета споживача готельних послуг із врахуванням сучасних
вимог до забезпечення безпеки перебування в закладі розміщення. В поданому дослідженні визначено можливості та
перспективи розвитку і впровадження цифрових технологій в індустрії гостинності. Проведено аналіз світового досвіду
функціонування провідних готельних мереж в умовах коронакризи та встановлено, що пандемія сприяє активному
використанню передових інформаційно-комунікаційних технологій. В статті відзначено, що автоматизація процесів обслуговування з метою забезпечення санітарних норм безпеки за допомогою технологій штучного інтелекту, інтегровані
гостьові додатки та безконтактне обслуговування стали безумовними трендами минулого року, які набудуть нових форм
та розвитку і цьогоріч. З метою висвітлення практичного використання існуючих нині цифрових можливостей розвитку,
автором проведено аналіз світового досвіду окремих готелів та готельних ланцюгів в питанні особливостей залучення
клієнтів та обслуговування гостей. Зокрема, висвітлено досвід «A-One Hotels Group» (Таїланд), «Park Lane Hong Kong»
(Гонконг), «Fairmont Singapore» (Сінгапур), «Novotel Sydney Brighton Beach» (Австралія), «Bijou Hotel & Resort» (Швейцарія),
«Palladium Hotel Group» (Іспанія) тощо. На основі проведеного аналізу, автором були визначені три ключові тренди, які
відкривають нові можливості для індустрії гостинності у 2021 році, а саме: автоматизація послуг за допомогою штучного
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інтелекту (що дозволить вивільнити персонал готелю для роботи над іншими завданнями, усунути мовні бар’єри в обслуговуванні), безконтактне обслуговування (що дозволить гостям залишатися в безпеці, зводячи до мінімуму контакт
з персоналом), хмарні рішення (які будуть особливо затребувані для екоготелів, глемпінгів та заміських будинків, які
наразі активно популяризуються).
Ключові слова: індустрія гостинності, інформаційно-комунікаційні технології, COVID‑19, готельний бізнес.
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных возможностей индустрии гостеприимства как составляющей
рынка туристических услуг в условиях вызова распространения коронавирусной инфекции и с учетом существующих
тенденций, соответственно, сложившихся в экономической среде. Автором рассмотрены особенности проблем функционирования предприятий индустрии гостеприимства в существующих условиях неопределенности рынка, связанной
с последствиями противодействия распространению коронавирусной инфекции в мире. В статье отмечена особенность
формирования нового портрета потребителя гостиничных услуг с учетом современных требований к обеспечению безопасности пребывания в заведении размещения. В представленном исследовании определены возможности и перспективы
развития и внедрения цифровых технологий в индустрии гостеприимства. Проведен анализ мирового опыта функционирования ведущих гостиничных сетей в условиях коронакризиса и установлено, что пандемия способствует активному
использованию передовых информационно-коммуникационных технологий. В статье отмечено, что автоматизация
процессов обслуживания с целью обеспечения санитарных норм безопасности с помощью технологий искусственного
интеллекта, интегрированные гостевые приложения и бесконтактное обслуживание стали безусловными трендами прошлого года, которые приобретут новые формы и развитие и в этом году. С целью освещения практического использования
существующих ныне цифровых возможностей развития, автором проведен анализ мирового опыта отдельных гостиниц
и гостиничных цепей в вопросе особенностей привлечения клиентов и обслуживания гостей. В частности, исследован
опыт «A-One Hotels Group» (Таиланд), «Park Lane Hong Kong» (Гонконг), «Fairmont Singapore» (Сингапур), «Novotel Sydney
Brighton Beach» (Австралия), «Bijou Hotel & Resort» (Швейцария), «Palladium Hotel Group» (Испания) и др. На основе
проведенного анализа, автором были определены три ключевых тренда, которые открывают новые возможности для
индустрии гостеприимства в 2021 году, а именно: автоматизация услуг с помощью искусственного интеллекта (что позволит высвободить персонал отеля для работы над другими задачами, устранить языковые барьеры в обслуживании),
бесконтактное обслуживание (что позволит гостям оставаться в безопасности, сведя к минимуму контакт с персоналом),
облачные решения (которые будут особенно востребованы для экоотелей, глемпингов и загородных домов, которые
сейчас активно популяризируются).
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, информационно-коммуникационные технологии, COVID‑19, гостиничный бизнес.
Summary. The article is devoted to the study of the main opportunities of the hospitality industry as a component of the
tourist services market in the face of the challenge of the spread of coronavirus infection and taking into account the existing
trends, respectively, prevailing in the economic environment. The author examines the features of the problems of the functioning of enterprises in the hospitality industry in the current conditions of market uncertainty associated with the consequences
of countering the spread of coronavirus infection in the world. The article notes the peculiarity of the formation of a new portrait
of a consumer of hotel services, taking into account modern requirements for ensuring the safety of stay in an accommodation
establishment. The presented study identifies the opportunities and prospects for the development and implementation of digital technologies in the hospitality industry. The analysis of the world experience of the functioning of the leading hotel chains in
the conditions of the coronavirus crisis was carried out and it was found that the pandemic contributes to the active use of advanced information and communication technologies. The article notes that automation of service processes in order to ensure
sanitary safety standards using artificial intelligence technologies, integrated guest applications and contactless service have
become unconditional trends of the past year, which will take on new forms and development this year. In order to highlight the
practical use of existing digital development opportunities, the author analyzed the world experience of individual hotels and
hotel chains in terms of attracting customers and serving guests. In particular, the experience of «A-One Hotels Group» (Thailand), «Park Lane Hong Kong» (Hong Kong), «Fairmont Singapore» (Singapore), «Novotel Sydney Brighton Beach» (Australia),
«Bijou Hotel & Resort» (Switzerland), «Palladium Hotel Group» (Spain), etc. Based on the analysis, the author identified three
key trends that open up new opportunities for the hospitality industry in 2021, namely: service automation using artificial intelligence (which will allow free up hotel staff to work on other tasks, eliminate language barriers in service), contactless service
(which will allow guests to stay safe, minimizing contact with the staff), cloud solutions (which will be especially in demand for
eco-hotels, glamping sites and country houses that are now actively popularized).
Key words: hospitality industry, information and communication technology, COVID‑19, hotel business.
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остановка проблеми. Протягом всієї історії
людства надзвичайні ситуації та стихійні лиха
відігравали важливу роль у розвитку суспільства.
Зокрема, поширення тієї чи іншої хвороби та поя‑
ви пандемій сприяли формуванню систем охорони
здоров’я, війни і територіальні конфлікти приско‑
рювали технічний прогрес, а глобальні фінансові
кризи стимулювали зростання інноваційних ком‑
паній. Поточна ситуація, викликана поширенням
COVID‑19, також дає можливість внести корективи
в сучасні глобальні економічні моделі, в тому числі
переосмислити, як буде виглядати індустрія гостин‑
ності та туристичний сектор в цілому в найближчій
перспективі. Поширення пандемії COVID‑19 проде‑
монструвало гравцям ринку туристичних послуг та
індустрії гостинності, що готельний продукт — це вже
не просто тариф за номер. Готельна послуга повинна
викликати довіру і гарантувати безпеку кожному
споживачу. Важливо переглянути колишні процеси,
споживчий попит і визначити нові категорії клієнтів
і нові сервіси. Фактично сьогодні індустрії гостинно‑
сті потрібно сформувати новий портрет гостя, оцінити
його потреби і зрозуміти, які сервіси йому необхідні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У про‑
цесі дослідження питання особливостей впливу та
наслідків поширення COVID‑19 на індустрію гос‑
тинності як в межах України, так і на світовій арені
нами було проведено аналіз різних наукових праць
та досліджень з визначеної тематики. Так, висвіт‑
ленню сучасного стану індустрії гостинності, а та‑
кож перспектив її відновлення в нинішніх умовах
господарювання присвячено деякі наукові праці
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема С. Бу‑
торова [1], Н. Бакар [4], Е. Шумакової [2], В. Уолкер
[5] та деяких інших. Попри це, питання викори‑
стання існуючої коронакризи як можливості для
вдосконалення індустрії гостинності на світовому
рівні залишається відкритим, враховуючи дина‑
мічне мінливе середовище.
Формулювання цілей статті. Метою даного до‑
слідження є визначення проблем та можливостей
індустрії гостинності в умовах поширення COVID‑19
на прикладі існуючого світового досвіду.
Виклад основного матеріалу. Індустрія гостин‑
ності як складова туристичної галузі, безумовно,
є найбільш постраждалою від пандемії COVID‑19
у бізнесовому середовищі. В більшості країн Європи,
Азії, Африки та Американського континенту уряда‑
ми були віддані прямі розпорядження про закриття
готелів на час весняного локдауну. В інших країнах,
де не були запроваджені прямі заборони стосовно
діяльності готельної сфери, відбулося природнє
падіння попиту на послуги розміщення у зв’язку
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з відміною ділових та туристичних подорожей, сут‑
тєвим скороченням авіасполучення.
Водночас ситуація «глобального карантину»,
пов’язана з пандемією COVID‑19, прискорила розви‑
ток і впровадження цифрових технологій практично
у всіх сферах людської діяльності [3, c. 52]. Набула
загального поширення модель віддаленої роботи,
а також віртуальних зустрічей, онлайн-відвідування
музеїв і театрів, дистанційного навчання тощо.
Із частковим пом’якшенням обмежень в літній
період, який завжди був традиційно «високим сезо‑
ном» для туристичної галузі, представники готель‑
ного бізнесу, які раніше часто навіть не розглядали
можливість управління своїми об’єктами на відста‑
ні, під час пандемії усвідомили, що технологічні
рішення, які дозволяють співробітникам отримати
віддалений доступ до ресурсів, необхідних для ро‑
боти, мають вирішальне значення для підтримки
функціонування в умовах соціального дистанцію‑
вання [2, c.105]. Наразі проведені автором опиту‑
вання власників готельного бізнесу показують, що
пандемія сприяла активному використанню пере‑
дових інформаційно-комунікаційних технологій.
Так, хмарні PMS-системи дозволяють управляти
бізнес-процесами у дистанційному режимі на від‑
міну від старих локальних систем. Автоматизація
процесів обслуговування за допомогою технологій
штучного інтелекту, інтегровані гостьові додатки
та безконтактне обслуговування стали реальністю
в літньому сезоні 2020 р. Водночас інноваційні рі‑
шення в питанні дотримання санітарних норм без‑
пеки стали практично ключовими для залучення
клієнтів різноманітними готельними мережами.
Так, таїландська «A-One Hotels Group» застосува‑
ла нову тактику для залучення замовлень, запро‑
понувавши в готелях Бангкока туристичні пакети
концепції FB за ціною на 20% нижче стандартного
тарифу ВВ. Доставка харчування здійснюється в ко‑
жен номер окремо, а спеціальна бригада забезпечує
щоденне прибирання і дезінфекцію всіх приміщень.
При цьому гості два рази на день проходять тем‑
пературний скринінг. Аналогічні пакети одними
з перших почали пропонувати і деякі елітні готелі
Гонконгу та Сінгапуру (зокрема, «Park Lane Hong
Kong» і «Fairmont Singapore»). В Австралії «Novotel
Sydney Brighton Beach», що входить до «Accor Hotels
Group», пропонує знижку в розмірі 40% від кращої
доступної ціни при бронюванні на 14 ночей і біль‑
ше. Пропозиція передбачає також апгрейд номеру,
комплексне обслуговування, безкоштовний швид‑
кісний wi-fi та паркінг [5].
У Швейцарії «Bijou Hotel & Resort» наразі пози‑
ціонує себе як «ідеальне місце для самоізоляції»,
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включивши в пакетну ціну на 14 або 28 ночей тест
на COVID‑19. Check-in в готелі проходить без участі
персоналу. На сайті мережі підкреслюється, що всі
готелі знаходяться недалеко від лікарень, завдяки
чому гості можуть відчувати себе в безпеці. Доступні
до замовлення також послуги особистого кухара: їжу
доставляють з дотриманням гігієни та під контро‑
лем медперсоналу. Крім того, готелі мережі запро‑
шують всіх медичних працівників, які потребують
відпочинку, зупинитися в «Bijou Hotel & Resort»
безкоштовно [5]. Така стратегія може принести
компанії великі вигоди в майбутньому, оскільки
практика показує, що саме маркетинг, заснований
на взаєминах, може стати головним інструментом
для розвитку підприємств індустрії гостинності.
Іспанська мережа готелів «Palladium Hotel
Group» в розпал пандемії запустила англомовний
канал про подорожі, а група готелів «Mandarin
Oriental» запустила онлайн-продаж подарункових
карт, якими можна буде скористатися в будь-якому
з 33 готелів по всьому світу в будь-який час з мо‑
менту відкриття кордонів [5]. В цілому, мережеві
готелі зараз широко використовують ваучери: так,
«Marriott» продає електронні подарункові картки
зі знижкою 20%, а багато готелів цієї мережі в Індо‑
незії пропонують придбати дві ночі за ціною однієї.
В свою чергу, у вітчизняному секторі індустрії
гостинності компанія DEOL Partners має намір від‑
крити нові будиночки та альтанки в комплексі «Два
Бобри», розташованому під Києвом, наголошуючи
на тому, що будь-яка криза дає можливість перегля‑
нути цінності, поглянути на досягнення зі сторони,
навчитися чомусь новому, що дасть поштовх для
реалізації і зростання майбутніх проектів.
У комплексі готелів «Favor Park» і «Favor
Sport» готують серію власних авторських заходів
із врахуванням норм соціального дистанціювання.
А компанія «Ribas Hotels Group», користуючись
нагодою, проводить у всіх готелях дрібний ремонт,
який складно було виконати в постійно працюю‑
чому об’єкті, проводить профілактику обладнання
відповідно до санітарних норм.
Сьогодні вітчизняний готельний бізнес, хоча
і з великими труднощами, але знову повертається
до нормального режиму функціонування. Очевидно,
що готельна галузь вже зараз знаходиться на етапі
поступового відновлення, однак терміни повернен‑
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ня до докризового рівня завантаження і прибутку
викликають певні різночитання у експертів.
Проведений аналіз свідчить про те, що навіть в іс‑
нуючі наразі часи часткових обмежень на подорожі
і певний застій в індустрії гостинності готельні ком‑
панії використовують потенціал поточної ситуації,
адаптуючись до мінливості ділового середовища,
створюючи і надаючи нові пакети для нових типів
клієнтів.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Підводячи
підсумки проведеному дослідженню, визначимо три
ключові тренди, які відкривають нові можливості
для індустрії гостинності у 2021 році.
По-перше, автоматизація послуг за допомогою
штучного інтелекту. Завдяки досягненням в області
штучного інтелекту, готелі шукають нові способи
взаємодії з гостями в цифровому форматі, вивіль‑
няючи персонал готелю для роботи над іншими за‑
вданнями. Це також покращує враження від подо‑
рожі, оскільки мовний бар’єр може бути усунений,
забезпечуючи чітке спілкування з мандрівниками,
звідки б вони не приїхали.
По-друге, безконтактне обслуговування. Пандемія
змусила переглянути те, як гості можуть використо‑
вувати ті чи інші зручності в готелі: від датчиків
руху, які вмикають світло, до голосового управлін‑
ня приладами — дали готелям інструментарій, що
дозволяє зв’язати ці нові технології з їх інтегровани‑
ми гостьовими додатками. Навіть існуючі функції,
такі як цифрові ключі від номерів, які дозволяють
гостям відкривати двері за допомогою своїх телефо‑
нів, викликають новий інтерес. Зменшення контакту
з часто використовуваними інтерфейсами дозволяє
гостям залишатися в безпеці, а обслуговуючий пер‑
сонал швидше дезінфікувати і готувати номери.
По-третє, хмарні рішення. Популярність замісь‑
кого перебування в період віддаленої роботи про‑
довжить рости, а, отже, буде з’являтися все більше
малих засобів розміщення — екоготелів, глемпінгів,
заміських будинків, що не мають великої кількості
персоналу і знаходяться далеко від міської інфра‑
структури. Відповідно, їм теж потрібні інструменти
для автоматизації щоденних завдань. При цьому
затребувані будуть саме хмарні сервіси, а не локаль‑
ні системи управління, які треба встановлювати на
комп’ютер і оновлювати вручну.
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Анотація. Мета. Метою дослідження є ідентифікація сучасних особливостей логістичної системи суб’єктів готельно-
ресторанного бізнесу, як вагомих учасників процесу надання туристичних послуг, розробка пропозицій щодо вихідних
показників, котрі слід врахувати при її формуванні, формування уніфікованої схеми логістичних процесів та взаємозв’язків
їх учасників, що дозволить активізувати потенціал суб’єктів господарювання і забезпечить стабільний розвиток у стратегічній перспективі.
Методика дослідження. У процесі дослідження автором використовувались емпіричні та статистичні методи дослідження, що дозволило обґрунтувати доцільність використання низки статистичних та інших показників при формуванні
логістичної системи суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, уможливило вибір її елементів та формування пропозицій
щодо напрямів діяльності з надання послуг в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Результати. У процесі наукового дослідження запропоновано проводити аналіз статистичних даних розвитку готельно-
ресторанного бізнесу в розрізі регіонів і за більшим спектром показників, оскільки представленні економічні показники не
дозволяють адекватно оцінити можливості та визначити проблеми вагомих складових забезпечення діяльності суб’єктів
господарювання відповідно до логістичних цілей. Проведено рейтингування регіонів з метою встановлення рівня зацікавленості туристів, що дозволить визначити зони розвитку логістичних процесів управління, дасть змогу визначити
напрямки розвитку готельно-ресторанного комплексу та його ефективність в довгостроковій перспективі. Результатом
наукового пошуку стало розроблення логістичної системи управління розвитком готельно-ресторанного комплексу
у конкурентному середовищі, з орієнтацією на регіональні ресурси та стратегію розвитку регіону, що активізує потенціал
суб’єктів господарювання з метою розвитку даного бізнесу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні схеми логістичної системи управління розвитком
готельно-ресторанного комплексу, яка базується на певних елементах (клієнтській базі, внутрішніх логістичних процесах
та логістичній стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу), що дозволить оптимізувати виробничо-господарську
діяльність та розробити різні напрямки розвитку бізнесу у довгостроковій перспективі.
Практична значущість результатів дослідження полягає в удосконаленні організаційно-методичних засад оцінки
наявних досягнень в сфері туризму для їх врахування при плануванні розвитку та удосконаленні управління готельно-
ресторанним бізнесом на основі логістичних засад, ідентифікації шляхів оптимізації комплексу послуг, орієнтуючись на
існуючі потреби користувачів, ресурсний потенціал та наявні можливості. Також обґрунтовано доцільність використання
програмного продукту з метою автоматизації процесів, що дозволить ефективно управляти діяльністю та розробляти
стратегію розвитку на перспективу. Обґрунтовано перелік заходів щодо удосконалення послуг готельно-ресторанного
бізнесу, впровадження яких дозволить розширити клієнтську базу та збільшити прибутковість його суб’єктів.
Ключові слова: туризм, готельно-ресторанний комплекс, статистичні показники, оптимізація, логістична система,
управління, готельно-ресторанні послуги, автоматизовані системи, логістичні процеси.
Аннотация. Цель. Целью исследования является идентификация современных особенностей логистической системы
субъектов гостиннично-ресторанного бизнеса, как весомых участников процесса предоставления туристических услуг,
разработка предложений по исходным показателям, которые следует учесть при формировании унифицированной схемы логистических процессов и взаимосвязей ее участников, что позволит активизировать потенциал субъектов хозяйствования и обеспечит их стабильное развитие в стратегической перспективе.
Методика исследования. В процессе исследования автором использовались эмпирические и статистические методы исследования, что позволило обосновать целесообразность использования ряда статистических и других показателей при формировании логистической системы субъектов гостиннично-ресторанного бизнеса, а также осуществить
выбор ее элементов и разработать предложения, касающиеся направлений деятельности по предоставлению услуг в
сфере гостиннично-ресторанного бизнеса.
Результаты. В процессе научного исследования предложено проводить анализ статистических данных развития
гостиннично-ресторанного бизнеса в разрезе регионов и по большему спектру показателей, поскольку представленные экономические показатели не позволяют адекватно оценить возможности и определить проблемы весомых составляющих обеспечения деятельности субъектов хозяйствования в соответствии с логистическими целями. Проведено
ранжирование регионов по уровню заинтересованности туристов, что позволит определить зоны развития логистических процессов управления, направления развития гостиннично-ресторанного комплекса и его эффективность в долгосрочной перспективе. Результатом научного поиска стала разработка логистической системы управления развитием
гостиннично-ресторанного комплекса в конкурентной среде, ориентированная на региональные ресурсы и стратегии
развития и позволяющая активизировать потенциал предприятия с целью развития данного бизнеса.
Научная новизна исследования заключается в разработке схемы логистической системы управления развитием
гостиннично-ресторанного комплекса, базирующейся на определенных элементах (клиентской базе, внутренних ло-
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гистических процессах и логистической стратегии развития гостиннично-ресторанного бизнеса), что позволит оптимизировать производственно-хозяйственную деятельность и разработать различные направления развития бизнеса в
долгосрочной перспективе.
Практическая значимость результатов исследования заключается в совершенствовании организационно-
методических основ оценки имеющихся достижений в сфере туризма для их учета при планировании развития и совершенствовании управления гостиннично-ресторанным бизнесом на основе логистических принципов, идентификации
путей оптимизации комплекса услуг ориентируясь на существующие потребности пользователей, ресурсный потенциал и имеющиеся возможности. Также обоснована целесообразность использования программного продукта с целью
автоматизации процессов, что позволит эффективно управлять деятельностью и разрабатывать стратегию развития
на перспективу. Обоснованно перечень мероприятий по совершенствованию услуг гостиннично-ресторанного бизнеса,
внедрение которых позволит расширить клиентскую базу и увеличить прибыльность его субъектов.
Ключевые слова: туризм, гостиннично-ресторанный комплекс, статистические показатели, оптимизация, логистическая система, управление, гостиннично-ресторанные услуги, автоматизированные системы, логистические процессы.
Summary. Goal. The aim of the study is to identify the modern features of the logistics system of the subjects of the hotel
and restaurant business, as significant participants in the process of providing tourism services, to develop offers for the initial
indicators that should be taken into account when forming a unified scheme of logistics processes and the interconnections of its
participants, which will activate the potential of business entities and provide their stable development in a strategic perspective.
Research methodology. In the process of research, the author used empirical and statistical research methods, which made
it possible to substantiate the advisability of using a number of statistical and other indicators in the formation of the logistics
system of the subjects of the hotel and restaurant business and its development, as well as to select its elements and develop
proposals for the development of activities for the provision of services in the field of tourism.
Results. In the process of scientific research, it was proposed to analyze statistical data on the development of the hotel
and restaurant business in the context of regions and for a wider range of indicators, since the presented economic indicators
do not adequately assess the possibilities and determine the problems of significant components of ensuring the activities of
business entities in accordance with logistic goals. The ranking of the regions by the level of interest of tourists has been carried
out, which will allow to determine the development zones of logistics management processes, to determine the directions of
development of the hotel and restaurant complex and its effectiveness in the long term. The result of the scientific research was
the development of a scheme for a logistics management system for the development of a hotel and restaurant complex in a
competitive environment, focused on regional resources and development strategies and allowing to activate the potential of
the enterprise in order to develop this business.
The scientific novelty of the research lies in the development of a scheme for a logistics management system for the development of a hotel and restaurant complex, based on certain elements (customer base, internal logistics processes and a logistics strategy for the development of a hotel and restaurant business), which will optimize production and economic activities
and develop various areas of business development in the long run.
The practical significance of the research results lies in improving the organizational and methodological foundations for
assessing the existing achievements in the field of tourism in order to take them into account when planning the development and
improving the management of the hotel and restaurant business on the basis of logistics principles, identifying ways to optimize
the range of services, focusing on the existing needs of users, resource potential and the available opportunities, as well as the rationale for the use of a software product for the purpose of automating processes that allow you to effectively manage activities
and develop development strategies for the future. The list of measures to improve the services of the hotel and restaurant business has been substantiated, the introduction of which will expand the client base and increase the profitability of its subjects.
Key words: tourism, hotel and restaurant complex, statistical indicators, optimization, logistics system, management, hotel
and restaurant services, automated systems, logistics processes.

П

остановка проблеми. В сучасних кризових
умовах, що пов’язані з епідемією коронавіру‑
су, суттєвому негативному впливу піддалися такі
найбільш вразливі до явищ обмеження пересування
галузі як туризм і галузі, котрі займаються його
обслуговуванням. Експерти в галузі економіки за‑
значають, що цілком обґрунтованим є зростання

16

актуальності досліджень, пов’язаних з пошуком
можливих шляхів активації туризму, в тому числі
й готельно ресторанного бізнесу. Останній займає
немаловажну роль і в сучасних умовах все більше
застосовує ефективний (хоч і не надто традиційний
та поширений) шлях підвищення конкурентоздат‑
ності підприємницької діяльності.

// International scientific journal «Internauka».
Series: «Economic sciences» // № 1 (45), vol. 1, 2021
Однак справедливо буде зазначити, що в Україні
проблематиці використання інноваційних і абсо‑
лютно не традиційних конкурентних переваг, як от
тури з дотриманням усіх карантинних правил і ін.,
приділяється недостатньо уваги. Зважаючи на ди‑
намізм розвитку туристичних послуг в останні роки
та їх різноманіття (від зеленого та екстрим туризму
до класичних туристичних маршрутів) в стабільних
умовах його організація вже набула досить високого
якісного рівня. Більше того, належно налагоджений
логістичний механізм дозволяв отримувати хороші
позитивні результати діяльності. Однак у зв’язку
з карантинними заходами відбувся суттєвий обвал
обсягів і результатів діяльності в сфері туризму. Зо‑
крема, в цілому, втрати туристичної галузі в Україні
оцінюються у понад 1,5 млрд. дол. США [1, с. 14].
В таких умовах суттєво зростає потреба в по‑
шуку легальних шляхів подолання карантинних
обмежень і розвитку нових видів послуг, здатних
приносити підприємницький дохід для виживання
бізнесу. Надзвичайно вагому роль в цьому контексті
мають належним чином налагоджені логістичні рі‑
шення та організація логістичної діяльності суб’єкта
господарювання загалом.
Проблемність впровадження інновацій у логіс‑
тичну систему пов’язана з потребою теоретичного
обґрунтування нових її елементів і розробкою прак‑
тичних рекомендацій щодо напрямів і можливостей
удосконалення структури, прийомів логістики та
механізму її функціонування загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блематику туризму та його розвитку досить широко
репрезентовано в наукових дослідженнях сучасних
вчених. Питання, які є складовою пошукувань з на‑
пряму «Туризм», але є більш вузького спеціалізо‑
ваного змісту, зокрема в сфері логістики, займали‑
ся такі вчені як Михайліченко Г. І., Смирнов І. Г.,
Чайка Т. Ю., Яценко В. М. та інші.
Розглядаючи туризм як індустрію, науковці
виокремлюють у її складі підгалузі, які забезпечують
комплексне надання туристичної послуги у вигляді
туристичного продукту, котрий в Законі України
«Про туризм» ідентифікується як попередньо розро‑
блений комплекс туристичних послуг, який поєднує
не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до
складу якого входять послуги перевезення, послуги
розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані
з перевезенням і розміщенням (послуги з організації
відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг,
реалізації сувенірної продукції тощо) [8].
Таке узагальнене розуміння не повною мірою
розкриває специфіку туризму як галузі економіч‑
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ної діяльності й не надає якісної ідентифікаційної
конкретики для сутнісного розуміння складових
туристичної індустрії.
Більш інформаційним з точки зору пояснення
сутності понять і складових сфери туризму мож‑
на вважати проект Закону України «Про туризм»,
у якому надається значно більше пояснень термінів.
Зокрема, розглядається галузь туризму (туристична
галузь), під котрою запропоновано розуміти «галузь
економіки держави, що включає туризм як елемент
соціально-економічної галузі, до якої входять при‑
значені для організації дозвілля і з метою туризму
індустрія всіх видів перевезення туристів та їхнього
багажу, індустрія гостинності — розміщення та хар‑
чування туристів, індустрія послуг розваг та інших
послуг (санаторно-курортних, освітніх тощо), інду‑
стрія туристично-екскурсійних та музейних послуг,
посередницьких та окремих послуг туроператорів
і турагентів, а також індустрія туристичних послуг
і робіт, що сприяють їх споживанню, продаж товарів
туристичного асортименту та сувенірів» [9].
Цим же проектом Закону, ст. 1 пропонується
розглядати «туристичні послуги, як типові послуги
суб’єктів туристичної діяльності щодо розміщення,
харчування, транспортного, санаторно-курортного
обслуговування, а також послуги з організації від‑
відувань об’єктів культури, відпочинку та розваг,
реалізації сувенірної продукції тощо, спрямовані
на задоволення потреб туристів; нетипові послуги
суб’єктів туристичної діяльності з організації про‑
ведення та обслуговування професійно-ділових,
розважальних, благодійних та корпоративних за‑
ходів, а також їх матеріально-технічного забезпе‑
чення» [9].
Надання туристичних послуг, як бачимо, охо‑
плює різні види діяльності, однак найбільш вагоми‑
ми з точки зору витрат, є, на наш погляд, послуги,
що здійснює сфера готельно-ресторанного бізне‑
су. Варто зауважити, що власне логістиці в сфері
готельно-ресторанного бізнесу в науковій літературі
приділено менше уваги. Але, натомість вона досить
активно досліджується щодо туризму загалом.
Так, Смирнов І. Г. цілком справедливо відзначає,
що «застосування логістичних засад в діяльності
туристичних підприємств дозволяє значно підвищи‑
ти прибутковість туристичного бізнесу за рахунок
скорочення витрат та підвищення рівня логістичної
координації всіх операцій з обслуговування турис‑
тів». При цьому логістику туризму цей автор іденти‑
фікує як «новітній науково-практичний напрямок,
який досліджує логістичні особливості туристичної
галузі, зокрема прикладає логістичні засади до її
геопросторової організації та управління» [10].
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Варто зауважити, що в науковій думці побутують
різні варіанти означення поняття «логістика туриз‑
му». Ми пов’язуємо це з наявністю низки складових
цієї галузі, які забезпечують надання комплексних
туристичних послуг. В їх складі і транспортні ор‑
ганізації, і готелі, і ресторани, і інші місця розта‑
шування та харчування й багато інших важливих
галузей, що забезпечують організацію й надання
послуг у сфері туризму.
Тісно пов’язаним з логістикою (але не взаємо‑
замінним) слід вважати означення поняття «про‑
сування туристичного продукту», котре подається
в законі України «Про туризм» (ст. 1): просування
туристичного продукту — комплекс заходів, спря‑
мованих на створення та підготовку до реалізації
туристичного продукту чи туристичних послуг (ор‑
ганізація рекламно-ознайомлювальних подорожей,
участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, ви‑
дання каталогів, буклетів тощо) [8].
Повертаючись до тези про найбільш витратноємні
складові туризму й акцентуючи увагу на логістиці
в сфері готельно ресторанного бізнесу, слід погоди‑
тися з думкою Чайки Т. Ю. про те, що логістика в цій
сфері має низку особливостей. З їх урахуванням
вчена ідентифікує «логістику готельно-ресторанного
бізнесу як науку про управління виникаючими
в готельно-ресторанному бізнесі матеріальними
і сервісними потоками, а також супутніми їм пото‑
ками інформаційними і фінансовими» [17, с. 282].
Це визначення повною мірою корелює з узагаль‑
ненням поняття, здійсненим Михайліченко Г. І., яка
вважає, що «логістика в туризмі — це управління
продуктовими потоками туристичних підприємств,
що включає раціональну організацію формування,
збуту та організації споживання туристичного про‑
дукту і супроводження цих процесів проходженням
інформаційних потоків. Враховуючи специфіку
просування в каналах товароруху та організацію
споживання продукту, логістика в туризмі виконує
ряд функцій та поділяється на види: інформаційна
логістика на вхідному потоці; виробнича логістика,
що включає безпосереднє формування та створення
туристичного продукту; збутова логістика, яка охо‑
плює розподіл, просування та визначення каналів
реалізації готової продукції, та інформаційна логіс‑
тика на вихідному потоці» [6, с. 4–5].
Не вдаючись до більш детального дослідження
визначення поняття логістика, зауважимо, що її
можна вважати одним з вагомих чинників підви‑
щення результативності діяльності суб’єктів ту‑
ризму. І попри достатню репрезентативність науко‑
вих пошукувань за цим напрямом, невирішеними
залишаються багато проблемних питань, зокрема
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пов’язаних зі структурою, підходами до реаліза‑
ції, а також можливостями удосконалення наявних
систем логістики.
З огляду на це, проблематика дослідження пи‑
тань теорії та практики логістики особливо акту‑
алізувалася в сучасних умовах, оскільки може
забезпечити суб’єктам господарювання низку конку‑
рентних переваг і сприятиме їх виживанню в умовах
коронавірусних обмежень.
Формулювання цілей дослідження. Метою до‑
слідження є ідентифікація сучасних особливостей
логістичної системи суб’єктів готельно-ресторанного
бізнесу, як вагомих учасників процесу надання
туристичних послуг, розробка пропозицій щодо
вихідних показників, котрі слід врахувати при її
формуванні, формування уніфікованої схеми ло‑
гістичних процесів та взаємозв’язків їх учасників,
що дозволить активізувати потенціал суб’єктів го‑
сподарювання і забезпечить стабільний розвиток
у стратегічній перспективі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ту‑
ризм в Україні в останні десятиліття набув ознак га‑
лузі, яка системо й динамічно розвивається. Цьому
сприяли не лише наявні ресурсні засади (природно-
ландшафтні, історичні, оздоровчі, відпочинкові та
інші), а й низка державницьких кроків, спрямо‑
ваних на розвиток туристичної діяльності. Галузь
туризму — це комплекс взаємопов’язаних між собою
сфер діяльності, які забезпечують задоволення мо‑
ральних (духовних) і фізичних (в т. ч. оздоровчих
і інших) потреб людини, які вона реалізує у вільний
від роботи й виконання інших обов’язків час (зазви‑
чай в період відпусток, перебування на заслуженому
відпочинку тощо).
В Україні реалізація таких завдань на державно‑
му рівні стимулюється завдяки виконанню завдань,
що передбачені Стратегією розвитку туризму та ку‑
рортів на період до 2026 року [11]. Цією Стратегією,
зокрема, передбачено збільшення обсягів надання
туристичних послуг (за відповідними показниками),
які встановлені виходячи з тих, що були досягнуті
у 2015 році (табл. 1).
Передбачені в Стратегії розвитку туризму показ‑
ники вимагають суттєвого коригування, яке пов’я‑
зане з низкою причин. Для побудови ефективного
логістичного механізму та його практичного ви‑
користання в цілях підвищення результативності
діяльності суб’єктів туризму, в тому числі готельно-
ресторанного бізнесу, важливо мати максимально
об’єктивні дані, які можуть служити основою роз‑
робки напрямів діяльності, затребуваних спожива‑
чами. Наприклад, кількість іноземних туристів, які
приїжджають в Україну — це показник, котрий має
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Таблиця 1

Прогнозні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні
Найменування
показника розвитку
1. Кількість іноземних туристів, які
в’їжджають до України, млн. осіб
2. Кількість суб’єктів туристичної
діяльності, тис. одиниць

2015*
12,9
6,8

2019
збільшення
у 1,5 рази
збільшення
у 1,5 рази

3. Обсяг надходжень до місцевих
бюджетів від сплати туристичного
збору, млн. гривень
4. Обсяг надходжень до зведеного
бюджету (податки та збори) від ді‑
яльності суб’єктів туристичної ді‑
яльності, млрд. гривень
5. Кількість робочих місць у сфері
туризму, тис. осіб

37,1

збільшення
у 2 рази

1,71

збільшення
у 2 рази

88

збільшення
у 1,5 рази

6. Кількість внутрішніх туристів,
тис. осіб

357

збільшення
у 2 рази

7. Кількість екскурсантів, тис. осіб

125,5

збільшення
у 1,5 рази

За роками
2022
збільшення у 2 рази

2026
збільшення у 2,5 рази

збільшення у 3 рази
(коефіцієнт до 2019 р.
3:1,5=2)
збільшення у 5 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
5:2=2,5)
збільшення у 5 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
5:2=2,5)

збільшення у 5 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
5:1,5=3,3)
збільшення у 10 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
10:2=5)
збільшення у 10 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
10:2=5)

збільшення у 3 рази
(коефіцієнт до 2019 р.
3:1,5=2)
збільшення у 3 рази
(коефіцієнт до 2019 р.
3:2=1,5)
збільшення у 2 рази
(коефіцієнт до 2019 р.
2:1,5=1,3)

збільшення у 5 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
5:1,5=3,3)
збільшення у 5 разів
(коефіцієнт до 2019 р.
5:2=2,5)
збільшення у 2,5 рази
(коефіцієнт до 2019 р.
2,5:1,5=1,7)

Примітки: * — взято за базу прогнозу; джерело [11]; коефіцієнти обчислено самостійно для побудови уточненого прогнозу

суттєвий вплив на таку ланку логістичного ланцю‑
га, як збут послуг з розміщення. Він повинен вико‑
ристовуватися для обґрунтування обсягів номерного
фонду готелів і інших місць розташування. Суттєвих
проблем з отриманням даних про кількість інозем‑
них туристів наразі немає. По-перше він репрезен‑
тований у статистичних щорічниках, а по-друге,
його можна отримати з даних прикордонної служби.
Однак більш вагомими з позиції корисності є такі
дані в розрізі регіонів України, оскільки їх наявність
уможливлює більш обґрунтований підхід до плану‑
вання потреби в місцях розташування. Виходячи
з показників, опублікованих в аналітичних мате‑
ріалах, нами уточнено дані на стратегічну перспек‑
тиву з урахуванням співвідношень, що передбачені
в Стратегії розвитку туризму в Україні (табл. 2).
Проведені дослідження, пов’язані з пошуком
необхідних даних, дозволяють зауважити, що на
перший погляд, маємо парадоксальну ситуацію,
адже незважаючи на усі карантинні обмеження,
туристична галузь продовжує показувати позитивну
динаміку показників. Однак, по-перше, за основу
обчислень взято 2019 рік, коли таких обмежень
ще не було, а по-друге в Україні відбулася низка
нормативних змін, котрі мали суттєвий вплив на
туристичну галузь. Зокрема, було гармонізовано
18 національних стандартів у галузі туризму та ку‑
рортів, а також змінено ставки туристичного збору.

Вони розпочали використовуватися, починаючи
з 2019 року. Особливістю нових ставок є те, що вони
встановлені не у відсотках до вартості номеру, як
це було до 2019 року, а у відсотках від мінімаль‑
ної зарплати. При цьому передбачені деякі відмін‑
ності в ставках для туристів з України (0,5%) та
для туристів з інших країн (до 5%). Окрім цього,
право визначати розміри ставок для конкретного
населеного пункту покладено на органи місцевого
самоврядування (сільські, селищні, міські ради,
а зараз ради об’єднаних територіальних громад).
У 2019 році туристичний збір не може перевищу‑
вати 20,86 грн за добу розміщення для українських
туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для інозем‑
них туристів [16]. З огляду на це, можна стверджува‑
ти, що частково надходження до місцевих бюджетів
і їх зростання пов’язане зі зміною вимог Податкового
кодексу. Звичайно усі чинники врахувати в процесі
вироблення системи логістики неможливо, однак
чим точнішими будуть вихідні показники, тим кра‑
щою та ефективнішою буде її організація.
До прикладу, в процесі пошуку даних, в тому чис‑
лі статистичних, які характеризують туризм в Укра‑
їні, стикаємося з проблемою відсутності необхідних
показників. Це пов’язано з тим, що фактично, за не‑
великим винятком, в Україні на належному рівні не
готуються статистичні дані потрібного формату. Зо‑
крема, ми вважаємо, що є потреба більшої деталізації
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Таблиця 2
Уточнені прогнозні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні
Найменування
показника розвитку

2022*

2026*

1. Кількість іноземних туристів, які в’їжд‑
жають до України, млн. осіб

12,9

11,8 (зменшення на 9 відсотків
(0,91)) (1)

23,6

38,94

2. Кількість суб’єктів туристичної діяльно‑
сті, тис. одиниць

6,8

4, 66 (зменшення на 31 відсоток
(0,69)) (2)

11,65

23,3

3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів
від сплати туристичного збору, млн. гривень

37,1

115,8 (збільшення у 3 рази) (3)

289,5

579

4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету
(податки та збори) від діяльності суб’єктів
туристичної діяльності, млрд. гривень

1,71

4,389 (збільшення у 2,6 разів) (4)

10,97

21,9

5. Кількість робочих місць у сфері туризму,
тис. осіб

88

440 (зростання кількості робочих
місць — у 5 разів) (5)

880

1452

6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб

357

449,6 (збільшення у 1,26 раза) (6)

674,4

1124

125,5

163,2 (збільшення в 1,3 раза) (7)

212,2

277,4

7. Кількість екскурсантів, тис. осіб

2015

За роками
2019

Примітки: (1) — офіційні статистичні дані на момент публікації статті відсутні. Обсяг встановлено з урахуванням [12] з по‑
правкою на дані за рік, оскільки наявна інформація лише за півріччя. Для встановлення орієнтовних даних за рік використано
просте подвоєння показника за півріччя; (2) — джерело [3]; (3) — за основу обчислення показника використано [3; 7; 13]. Обчислено
аналогічно до (2); (4) — основа обчислення показника [5], методика та ж сама; (5) — джерело [13]; (6) — джерело [15]; 7 — офіційні
дані відсутні, за показник взято авторське припущення; * — обчислено з урахуванням фактично досягнутих у 2019 році показників

результатів діяльності суб’єктів туристичної галузі,
в тому числі в розрізі найбільш вагомих її складових
таких як готельно-ресторанний бізнес.
Повертаючись до обчислень, здійснених нами
з метою уточнення показників державної Стратегії
розвитку туризму в Україні, варто зазначити, що
з позиції логістичних запитів вони можуть прислу‑
житися для таких цілей як формування фінансової
та трудової складової логістичного ланцюга, а також
вирішення питання матеріального забезпечення.
Взаємозв’язок між ними та репрезентованими по‑
казниками полягає у тому, що останні уможливлю‑
ють ідентифікацію складових елементів логістики та
навіть дозволяють спрогнозувати обсяги необхідних
послуг, їх структуру й якісні параметри. Якщо взяти
офіційні статистичні дані про показники в сфері ту‑
ризму в розрізі таких видів як внутрішній та зовніш‑
ній, то можемо побачити, що в їх складі недостат‑
ньо репрезентовані види туристичних послуг, які
надавалися. А це важливо з точки зору логістики.
Більше того, в останні роки, зокрема у 2020 році,
частка туризму суттєво знизилася і у ВВП країни
(до 5,3%), а вона і так у 10 разів нижча від середньої
в світі. При цьому і науковці й практики визнають,
що в Україні є достатньо високий ресурсний потен‑
ціал для розвитку цієї галузі та її підгалузей.
Однак на тлі слабкого інтересу до розвитку ло‑
гістичних прийомів і удосконалення механізму
логістики загалом — це цілком прогнозований та
об’єктивний результат. Як свідчать наші статис‑
тичні збірники основними показниками, які у них
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висвітлюються щодо туризму є кількість суб’єктів
туристичної діяльності, їх витрати, обсяги реалізо‑
ваних послуг, кількість туристів (залежно від мети
поїздок і видів туризму), кількість виїзних і в’їзних
туристів, показники роботи суб’єктів туристичної
діяльності за регіонами тощо.
Причому якраз саме дані за регіонами є, на наш
погляд, найбільш інформаційними для логістичних
цілей. Вони можуть безпосередньо використовува‑
тися для формування ланцюгів поставок ресурсів
(для готельно-ресторанного бізнесу) з урахуванням
оптимальних обсягів. Однак щодо більшості інших
показників слід зазначити, що таке їх розмежування
в статистиці несе в собі загрозу недооцінки й нена‑
лежного ставлення до надзвичайно вагомих скла‑
дових забезпечення діяльності суб’єктів господарю‑
вання та їх використання для логістичних і інших
цілей (в тому числі планування й прогнозування).
Окрім цього саме застосування наукових підходів
і активізація їх використання в сучасних умовах
сприятимуть досягненню конкурентних переваг в га‑
лузі туризму та його підгалузях, зокрема готельно-
ресторанному бізнесі. Адже на сьогодні пріоритет‑
ною моделлю розвитку економічної системи є не
статична, пов’язана з забезпеченістю матеріальними
і трудовими ресурсами, а динамічна, основою якої
є знання, інновації та інформація. Це означає по‑
силення ролі наукових розробок і обґрунтувань як
каталізаторів науково-технічного прогресу, а також
ефективного інструмента вирішення багатьох еко‑
номічних задач в сфері туризму.
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В цьому контексті слід визнати, що в сучасних
умовах практично відсутній як інтерес, так і до‑
слідження, які б були присвячені плануванню на
рівні держави. Перехід від планової до ринкової
економіки змістив цю важливу функцію управління
до рівня суб’єктів господарювання, або максимум
до рівня областей. Попри наявність ринкових ме‑
ханізмів, що визначають попит і пропозицію, на
наш погляд, варто було б мати науково обґрунтовані
орієнтири доцільності розвитку того чи іншого виду
туристичного бізнесу в регіональному розрізі. Вони б
виступали інформаційним джерелом для потенцій‑
них інвесторів, а з точки зору об’єкта нашого дослі‑
дження належали б до інформаційної логістики.
Для чіткої ідентифікації потреби в показниках,
що можуть служити основою формування ефек‑
тивної логістичної системи доцільно, перш за все,
визначитися з основними вимогами до неї та запи‑
тами системи управління. До прикладу, статистичні
дані щодо кількості туристів, обслуговуваних ту‑
роператорами та турагентами за видами туризму
(табл. 3) за умови деталізації в регіональному розрізі
могли б бути використані для цілей встановлення
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оптимальних кількостей місць розташування та
інших складових туризму.
Найбільш інформаційними в цьому випадку є по‑
казники кількості в’їзних (іноземних) та внутрішніх
туристів. Але, як свідчить визначення структури
туристів за вищенаведеними статистичними даними
(табл. 4), в діяльності туроператорів і турагентів най‑
більшу частку мають виїзні туристи. Тобто більшою
мірою ці суб’єкти господарювання займаються виїз‑
ним туризмом, що практично майже не передбачає
розташування й харчування в Україні (за винятком
турів, котрі включають трансфер територією країни
і тимчасове перебування в готелях та харчування).
В такому разі є потреба в активізації виїзного та
внутрішнього туризму, що сприятиме зростанню обся‑
гів послуг з розташування й харчування. До каденції
логістики при цьому має бути включено пошук шляхів
забезпечення зростання кількості в’їзних і внутріш‑
ніх туристів, котрі активно користуються готельно-
ресторанними та іншими послугами, що належать до
сфери туризму. На наш погляд, це можуть бути нові
послуги (через розширення їх переліку), попит щодо
яких можна виявляти анкетуванням туристів, або

Таблиця 3
Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму, осіб
Роки

Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, усього

2014

У тому числі
в’їзні (іноземні)
туристи

виїзні туристи

внутрішні туристи

2425089

17070

2085273

322746

2015

2019576

15159

1647390

357027

2016

2549606

35071

2060974

453561

2017

2806426

39605

2289854

476967

2018

4557447

75945

4024703

456799

2019

6132097

86840

5524866

520391

Примітки: без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупо‑
ваних територій у Донецькій та Луганській областях; джерело [2]

Таблиця 4
Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму
Роки

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, усього, осіб

У тому числі у процентах
в’їзні (іноземні)
туристи

виїзні туристи

внутрішні туристи

2014

2425089 (100%)

0,7

86,0

13,3

2015

2019576 (100%)

0,7

81,6

17,7

2016

2549606 (100%)

1,4

80, 8

17,8

2017

2806426 (100%)

1,4

81,6

17,0

2018

4557447 (100%)

1,7

88,3

10,0

2019

6132097 (100%)

1,4

90,1

8,5

Примітки: без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупо‑
ваних територій у Донецькій та Луганській областях; джерело [2]
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застосування більш дієвих фінансово-стимулювальних
важелів просування уже наявних послуг (різні знижки
на тури, в т.ч., зокрема за залучення до них більшої
кількості учасників). Щодо останніх, то в Україні
вони вже набули певного поширення.
Разом з тим можна також використати і позитив‑
ний зарубіжний досвід. Наприклад, у Німеччині та
в інших європейських країнах застосовують знижки
на відвідування музеїв та інших екскурсійних місць,
якщо зібрати групу більшу, ніж певна встановлена
кількість осіб (для екскурсій на завод «Фольксваген»
у м. Дрездені у свій час ця кількість складала 15 чол.,
тоді квитки продавались щонайменше на 30 відсотків
дешевше), або ж знижки на квитки для сімейного
відвідування (котрі можна спостерігати в Англії).
Збирання й узагальнення інформації, яка може
бути використана в процесі діяльності та має вплив
на логістичний механізм і його складові, абсолют‑
но нестандартизований процес ні з позиції методів
збору, ні з позиції показників. Тому дослідження
такого напряму є актуальні, а в світлі стандарти‑
зації в сфері туризму (яка хоч і застосовується за‑
звичай щодо якості туристичних послуг), можуть
бути переведені і в русло формування відповідних
нормативно-правових документів.
У нашому дослідженні ми прагнемо окреслити
окремі цікаві й корисні моменти і показники, які,
на наш погляд, можуть бути застосовані як самими
суб’єктами господарювання, так і регіональними
(місцевими) органами влади для покращення пла‑
нування розвитку туризму та його організації. Зо‑
крема, повертаючись до вище наведених показників,
зауважимо, що варто було б мати ще й показники,
що характеризують час перебування туристів (зокре‑
ма в розрізі до 5 діб, від 5 до 10 діб, понад 10 діб) та
динаміку їх кількості (в розрізі певних періодів —
місяці, квартали). Така інформація важлива для
встановлення можливих обсягів діяльності суб’єктів
готельно-ресторанного бізнесу.
Практика функціонування низки суб’єктів, го‑
ловно готелів (але ресторанний бізнес у цьому випад‑
ку також часто застосовує подібні дані), використо‑
вує показники відвідуваності в такому розрізі для
потреб прийняття рішень, зокрема, щодо оновлення
матеріально-технічної бази, проведення ремонтів
тощо. Це реалізується за принципом — найнижча за‑
йнятість — найкращий час для оновлення чи ремон‑
ту. Особливо показово це простежується в готелях,
розташованих на гірськолижних базах з природнім
покриттям: у міжсезоння такі готелі практично не
зайняті, що дозволяє їх власникам і менеджменту
займатися господарськими питаннями. З практич‑
ної точки зору також важливо при формуванні ло‑
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гістичного ланцюга та системи логістики суб’єктів
готельно-ресторанного бізнесу мати інформацію про
те, чим цікавляться туристи, відвідуючи регіон,
у якому вони знаходяться.
На наш погляд існує два можливих варіанти от‑
римання такої інформації для її врахування при
плануванні й прогнозуванні діяльності такими під‑
приємствами. Перший, це самостійне дослідження,
знову ж таки через пропонування заповнення відпо‑
відної короткої анкети. Недоліком такого підходу
є суб’єктивність, що пов’язана з тим, що більшість
відвідувачів-туристів зазвичай ігнорують такі про‑
позиції. Готелям вирішити цю проблему дещо лег‑
ше, адже при реєстрації зазвичай вказується мета
візиту. Однак така інформація не повною мірою
характеризує всі інтереси відвідувача.
Загалом з точки зору готелю чи ресторану, кафе
і інших суб’єктів цієї сфери дані про інтереси від‑
відувачів щодо їх перебування та місць відвідувань
не надто інформативні з точки зору їх власної ді‑
яльності. Можна стверджувати навіть, що для них
така інформація практично не потрібна. Однак,
співпрацюючи з туроператорами й турагентами
для власної ж вигоди, вони можуть збирати її для
цілей своїх партнерів і, таким чином, в подальшому
збільшувати обсяги своєї діяльності.
На регіональному рівні для застосування з метою
удосконалення логістики позитивно слід оцінити
збирання інформації про місця, якими найбільше
цікавляться відвідувачі, а також рівень інтересу до
регіону загалом. Такий показник можна встановити
з наявних статистичних даних, що репрезентуються
як «Розподіл в’їзних (іноземних) туристів, обслугову‑
ваних туроператорами та турагентами за метою поїзд‑
ки у __ році за регіонами». Рівень інтересу доцільно
розраховувати або у відсотках (відсоток за рівнем
відвідуваності), або у вигляді коефіцієнтів (табл. 5).
Просте рейтингування регіонів за відсотком відві‑
дуваності, а також середній показник за 2 роки засвід‑
чує, що найбільш відвідуваним є м. Київ, на другому
місці перебуває Львівська, на третьому — Івано-
Франківська, на четвертому — Одеська та Дніпро‑
петровська області і т.д. Відповідно до цього можна
зробити висновок, що саме в найбільш рейтингових
за рівнем відвідуваності туристами областях є по‑
треба розвивати готельно-ресторанний бізнес більш
інтенсивно, ніж в інших регіонах України. Прове‑
дення рейтингування регіонів за рівнем зацікавле‑
ності туристів їх відвідуванням, здійснене окремо за
2017 та 2019 роки, та визначення середнього показ‑
ника, засвідчують приблизно однакові результати.
Це вказує на деяку постійність інтересу туристів до
того чи іншого регіону. Тому для скорочення часу
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дослідження можна використовувати вихідні розра‑
хункові показники лише за один рік (звітний).
Досліджуючи проблематику розвитку логістики й
шукаючи потрібні показники, можемо стверджувати,
що є багато альтернативних підходів до ідентифікації
рівня зацікавленості туристів регіонами. У репрезен‑
тованому вище є певний рівень похибки, оскільки за
основу взято лише іноземних туристів. Однак можна
також скористатися вже готовими результатами до‑
сліджень, зокрема статистикою найбільшого турис‑
тичного порталу України UA.igotoworld.com за 2019
рік. Там подано дані за областями й пам’ятками,
якими найбільше цікавляться туристи (ймовірно при
цьому враховано і іноземних, і українських туристів,
адже дані дещо відрізняються від отриманих нами
результатів). В регіональному розрізі рівень інтересу
показаний на рис. 1.

Як бачимо з цих даних, в групу регіонів, що ви‑
кликають найбільший інтерес з боку туристів (як і
в попередньому випадку) потрапили Одеська, Львів‑
ська, Київська, Дніпропетровська області. Окрім
цього в п’ятірку лідерів увійшла Закарпатська об‑
ласть, яка за нашими даними, розрахованими вище
займає аж 10 місце. Слід зауважити, що у будь-яко‑
му разі в таких розрахунках є момент суб’єктивнос‑
ті, але їхнє здійснення надзвичайно важливе з точки
розу планування та прогнозування розвитку турис‑
тичної діяльності та відповідних супутніх послуг.
Узагальнюючи, слід зазначити, що для ідентифікації
перспектив у сфері готельно-ресторанного бізнесу не‑
обхідно максимально враховувати усі впливові скла‑
дові. Таку інформацію можна відповідним чином
формалізувати. Не вдаючись до більш детального
виявлення більшої кількості чинників та їх оцінки,
Таблиця 5

Показник рівня відвідуваності регіонів України у 2019 році
Кількість
в’їзних (іноземних)
туристів, усього
Україна

Відсоток за рівнем
відвідуваності

Рейтинг

2017

2019

2017

2019

Середній

2017

2019

Середній

2806426

83703

100

100

100

-

-

-

Вінницька

38634

–

1,4

0

0,7

7

12

7

Волинська

17047

474

0,7

0,6

0,7

10

2

7

Дніпропетровська

75526

–

2,7

0

1,4

3

12

4

Донецька

9231

8

0,3

0

0,2

14

11

11

Житомирська

9516

–

0,3

0

0,2

14

12

11

Закарпатська

14652

114

0,5

0,1

0,3

12

9

10

Запорізька

47675

182

1,7

0,2

1,0

6

7

6

Івано-Франківська

73309

2293

2,6

2,7

2,7

4

4

3

Київська

36983

–

1,3

0

0,7

8

12

7

Кіровоградська

8436

–

0,3

0

0,2

14

12

11

Луганська

2825

–

0,1

0

0,1

15

12

12

Львівська

175150

5435

6,2

6,5

6,4

2

3

2

Миколаївська

11805

–

0,4

0

0,2

13

12

11

Одеська

72302

821

2,6

1,0

1,4

4

5

4

Полтавська

19032

–

0,7

0

0,4

10

12

9

Рівненська

11168

–

0,4

0

0,2

13

12

11

Сумська

11185

–

0,4

0

0,2

13

12

11

Тернопільська

9558

–

0,3

0

0,2

14

12

11

Харківська

51929

223

1,9

0,3

1,1

5

6

5

Херсонська

20278

–

0,7

0

0,4

10

12

9

Хмельницька

26829

–

0,9

0

0,5

9

12

8

Черкаська

20953

20

0,7

0

0,4

10

10

9

Чернівецька

20341

179

0,7

0,2

0,4

10

8

9

Чернігівська

15974

–

0,6

0

0,3

11

12

10

2006088

73954

71,6

88,3

79,9

1

1

1

м. Київ

Джерело: розраховано на основі [15]
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Рис. 1. Статистика в розрізі областей (регіонів), якими найбільше цікавились туристи
Джерело: сформовано на основі [14]

зазначимо, що навіть з уже проведеного короткого
дослідження показників можна без обґрунтування
конкретних стратегій для тих чи інших регіонів або
суб’єктів господарювання, побудувати узагальнену
схему логістичної стратегії управління розвитком
готельно-ресторанного комплексу (рис. 2).
Щодо цієї схеми вважаємо за доцільне також
надати окремі більш детальні описи. Зокрема, ло‑
гістичними посередниками виступають туропера‑
тори, турагенти, а також системи бронювання (в
т.ч міжнародні).
Структура логістичної системи передбачає систе‑
му блоків, які дозволяють організувати виробничу-
господарську діяльність готельно-ресторанного
комплексу. Система закупівель включає в себе такі
напрямки роботи — продовольче забезпечення, енер‑
гетичне забезпечення, матеріально-технічне забез‑
печення. Виробнича система передбачає наявність
наступних елементів: виробничі цехи, заготівельні
цехи, спеціалізовані цехи. Система збуту та спожи‑
вання включає торговельні зали, кейтеринг, розда‑
вальні, тераси, філіали тощо. Логістична стратегія
готельно-ресторанного комплексу повинна мати сфор‑
мовану систему заходів щодо швидкого реагування
на кризові процеси, що можуть виникнути в процесі
фінансово-господарської діяльності. Її метою є розро‑
блення та впровадження ефективного логістичного
плану, спрямованого на отримання прибутку.
Внутрішні процеси логістичної системи готельно-
ресторанного комплексу передбачають формування
елементів внутрішнього середовища й включають чо‑
тири підсистеми: бронювання та просування послуг,
логістична інфраструктура готельно-ресторанного
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комплексу, розподіл логістичної інформації та оп‑
рацювання вхідної інформації.
Логістичні системи готельно-ресторанного комп‑
лексу визначають рівень управління логістичними
процесами, що об’єднують усі логістичні підсистеми:
постачання, виробництво, транспортування, розпо‑
діл тощо. Жорстка конкуренція на ринку готельно-
ресторанних послуг вимагає якісного контролю за
фінансово-господарською діяльністю та формування
привабливої атмосфери закладів. Вирішення постав‑
леного завдання вбачаємо в автоматизації процесів
діяльності, що дозволить ефективно здійснювати
облік фінансового-господарських процесів суб’єкта
господарювання та формувати клієнтську систе‑
му для уможливлення проведення заходів різного
типу з метою залучення нових клієнтів. Ефективним
кроком у розвитку готельно-ресторанного комп‑
лексу може стати створення дисконтного клубу,
що дозволить формувати знижки для постійних
клієнтів, проводити розіграшів перед святковими
днями та у дні народження клієнтів, залучати нових
клієнтів, реалізовувати дисконт в межах мережі
готельного-ресторанних комплексів, створити до‑
датковий рекламний простір послуг підприємств
готельно-ресторанного бізнесу.
Діяльність готельно-ресторанного комплексу є
специфічною, що вимагає автоматизації фінансово-
господарських процесів з врахуванням сервісних,
матеріальних та фінансових потоків, орієнтуючись
на інтегровані інформаційні системи. Такі систе‑
ми дозволяють ефективно управляти діяльністю
готельно-ресторанних комплексів та розробляти
стратегію розвитку на перспективу (табл. 6).
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В умовах введення обмежень, що пов’язані з коро‑ 3) використання нових методик в організації го
навірусом, проблеми готельно-ресторанного бізнесу
тельно-ресторанних послуг;
особливо загострюються. Тому окрім встановлення 4) організація боксів для автомобілів та наявність
дійсної потреби в таких послугах, є необхідність роз‑
автомайстерні, що дозволить оперативно випра‑
вивати цей бізнес в нових умовах. Для цього слід про‑
вити несправності;
дукувати новіInternational
напрями надання
послугJournal
і їх нові“Internauka”.
види (в 5) створення
конференц-
залів та залів переговорів
Scientific
Series: “Economic
Sciences”
т.ч. з метою більш продуктивного
заохочення турис‑
для клієнтів, що прибули в місто з метою бізнесу;
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1
тів). Основні рекомендації щодо удосконалення послуг 6) відкриття салонів краси та спортзалів з метою
готельно-
ресторанного
комплексу в цих умовах
такі:
надання клієнтам
готельно-
ресторанного комп‑
логістична
інфраструктура
готельно-ресторанного
комплексу,
розподіл
1) обслуговування клієнтів роботами та іншими
лексу відповідних послуг і задоволення попиту
доступними
технічними
пристроями
(наприклад, вхідної
користувачів;
логістичної
інформації
та опрацювання
інформації.
в процесі доставки їжі до місця призначення);
7) використання погодинної та подобової оплати
2) створення іменних карточок постійним клієнтам
при наданні послуг, встановлення послуг, що
готельно-ресторанних закладів;
входять у вартість ціни номера у готелі;

фінансові потоки

сервісні потоки
інформаційні потоки
елементи логістичної системи

юридичні особи

Управління
логістичною
системою

фізичні особи

клієнтська база готельно-ресторанних послуг
Логістичні посередники

система
закупівель
постачальники

виробнича
система

Конкуренти готельноресторанного комплексу

система збуту та
споживання

фактори збалансування
показників якості та потреб

споживачі

структура логістичної системи готельно-ресторанного комплексу
бронювання і просування
готельно-ресторанних
логістична інфраструктура
готельно-ресторанного
комплексу

розподіл логістичної інформації
за місцем призначення (2)
опрацювання вхідної інформації
щодо попиту та вимог до
готельно-ресторанних послуг (1)

внутрішні логістичної процеси системи готельно-ресторанного комплексу

Логістична
стратегія
розвитку
готельноресторанного
бізнесу

2. Логістичнасистема
система управління
розвитком
готельно-
ресторанного комплексу
Рис.Рис.
2. Логістична
управління
розвитком
готельно-ресторанного
Джерело: розроблено автором самостійно; (1) — складова, котра передбачає пошук різних даних, які можуть вказувати на потребу
комплексу
в розвитку чи згортанні обсягів діяльності (вище розглянуто
окремі з них). Окрім цього в цьому блоці такі дані мають бути опрацьо‑
вані й представлені у вигляді, необхідному для прийняття рішень (тобто вони мають бути опрацьовані відповідним чином і після
Джерело:
розроблено
автором
(1) – складова,
цього матимуть
назву «опрацьовані
дані»). На
їх підставісамостійно;
приймаються відповідні
управлінські котра
рішення;передбачає
(2) — блок, який передба‑
чає реалізацію
управлінських
рішень,
прийнятихвказувати
на основі використання
опрацьованих
даних,
котрі стосуються
питань логістики
пошук різних
даних,
які можуть
на потребу
в розвитку
чи ізгортанні
обсягів

діяльності (вище розглянуто окремі з них). Окрім цього в цьому блоці такі дані мають
бути опрацьовані й представлені у вигляді, необхідному для прийняття рішень (тобто
вони мають бути опрацьовані відповідним чином і після цього матимуть назву
«опрацьовані дані»). На їх підставі приймаються відповідні управлінські рішення; (2) –
блок, який передбачає реалізацію управлінських рішень, прийнятих на основі
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Таблиця 6
Автоматизовані системи готельно-ресторанних комплексів України
№

Програмний
продукт

1

Характеристика

Переваги/Недоліки

«1С»

Призначений для автоматизації веден‑
ня бухгалтерського та податкового об‑
ліку на підприємствах різних галузей,
а також для формування стандартної
бухгалтерської, статистичної та подат‑
кової звітності.

Переваги:
– можливість модифікувати до власних потреб та
бажань ведення бухгалтерського обліку на під‑
приємствах готельно-ресторанного комплексу;
Недоліки:
– програма написана на одній технічній платфор‑
мі, яка потребує уточнення та доопрацювання у
кінцевого користувача.

2

«Фуршет»

Призначений для автоматизації ро‑
боти будь-яких закладів ресторан‑
ного господарства, починаючи від
невеликих кафе до великих рестора‑
нів та включає три програми: «Мене‑
джер» — автоматизує калькуляцію
страв і здійснює розрахунок їх цін;
«Офіціант» — за допомогою цієї про‑
грами формуються замовлення та ви‑
писуються рахунки; «Звіти» — про‑
грама автоматизує одержання звітів
і аналіз роботи закладу.

Перевага:
– орієнтується на використання недорогої комп’ю‑
терної техніки;
– можливість обліку підрозділів одного закладу
за різними формами оподаткування;
– можливість складання комплексної страви
(що складається з інгредієнтів і готових страв-
напівфабрикатів);
– здатність ведення баз даних кількох закладів;
– можливість швидкого і коректного налаштування
програми під специфічні вимоги користувача.

3

«1С-Рарус»,
«1С-Рарус: Керу‑
вання рестораном
(бек-офіс)»

Призначений для автоматизації бізнес- Переваги:
процесів керування й оперативного об‑ – можливість вести бухгалтерський і податковий
ліку в ресторанному господарстві з різ‑
облік господарських операцій в ресторанному
ною організаційною структурою.
господарстві.

Джерело: узагальнено на основі критичної оцінки основних чинних систем

8) розроблення власної системи послуг та товарів,
притаманних конкретному закладу (індивідуа‑
лізм і відсутність аналогів послуг).
Загалом, ми погоджуємося з думкою фахівців
у галузі туризму про те, що «для підвищення кон‑
курентоспроможності вітчизняного туристичного
продукту на світовому ринку необхідно здійснювати
діяльність щодо надання товарам нових якостей
і властивостей, які їх вигідно вирізняють. Тому важ‑
ливим є визначення передумов формування конку‑
рентних переваг галузі туризму» [18]. Викладені
вище рекомендації сприятимуть виконанню цього
завдання, однак варто також більш продуктивно
працювати над досягненням загальної цілі, пода‑
ної в Стратегії розвитку туризму в Україні, а саме:
«створити сучасну туристичну інформаційну інфра‑
структуру, а також забезпечити поширення інфор‑
мації про туристичні ресурси України у світовому
інформаційному просторі» [11].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
В дослідженні визначено можливості одержання
істотних конкурентних переваг завдяки здійснен‑
ню аналітичної оцінки вихідних умов розвитку
готельно-ресторанного бізнесу як важливої складо‑
вої туристичної галузі України та формуванні на цій
основі не лише альтернативних напрямів діяльності,
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а й застосування логістичного інструментарію для
реалізації інновацій. В подальших дослідженнях
доцільно обґрунтувати один з найвпливовіших ін‑
струментів ефективного використання логістики для
досягнення позитивних результатів діяльності, зо‑
крема удосконалення методологічних, організацій‑
них та прикладних положень її реалізації в умовах
формування засад підвищення рівня інформаційного
забезпечення управління, зокрема створення єди‑
ної інформаційної системи готельно-ресторанного
бізнесу як складової туризму.
Рекомендації, які вироблені та репрезентовані
в дослідженні, дозволяють певною мірою виріши‑
ти проблеми встановлення чіткого механізму взає‑
модії суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу між
собою для узгодження своїх дій і забезпечення на
цій основі зростання результативності та ефектив‑
ності надання послуг. В подальшому дослідження
доцільно здійснювати в напрямку формалізації усіх
чинників, які мають максимальний вплив на роз‑
виток діяльності в туризмі загалом, в тому числі на
готельно-ресторанний бізнес, а також побудови від‑
повідного функціоналу залежності, що уможливить
виключення в процесі дослідження менш вагомих
чинників і акцентування уваги на тих, що мають
максимальний вплив.
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CONTEMPORARY TRENDS IN GLOBAL BUSINESS —
ENGINES FOR INTERNATIONAL E-SALES

Summary. The rapid progress of technological innovations and their influence on human life have a remarkable impact on
international business. With the right planning, strategy and tools, starting and developing not only a traditional brick and
mortar store but also an international online business can be more easily achieved. In this regard, the purpose of this study is to
outline some of the key contemporary trends in global business, driving the growth of international e-sales. The main research
thesis is that the conjuncture and circumstances today allow any entrepreneur who wants to start up or develop their online
business internationally, to accomplish it in a much shorter time compared to previous years. The paper explores and analyzes
some contemporary trends in global business, which have a positive impact on international e-sales growth, namely — global
expansion of payment tools and fintech companies; general reduction of international logistics costs and courier services costs;
fulfillment services in outsourcing warehouse; Software as a Service (SaaS) and open source platforms; e-commerce personalization; social media e-commerce through influencers; interactive visualizations; robotic process automation. As a result of
the study, it is concluded that contemporary trends in global business contribute significantly to the growth of international
e-sales. Taking advantage of all the new opportunities that are available facilitates the prosperity of companies abroad in a
much shorter time than in previous years.
Key words: international e-sales, planning, international logistics, business process automation

I

ntroduction. The coronavirus has accelerated the
growth of the e-commerce industry worldwide and
more businesses are joining the revolution. People
around the world are changing their consumption and
shopping habits. Companies which have invested in
e-commerce are enjoying an expansion in the midst
of shrinking sales from physical stores. However,
competition is growing, online shopping behavior is
changing faster than ever, and international e-sales
require entrepreneurs to plan carefully, avoiding un‑
pleasant surprises that global business could bring.
In this regard, the purpose of this study is to outline
some of the key contemporary trends in global business,
driving the growth of international e-sales. The thesis
is that the the conjuncture and circumstances today
allow any entrepreneur who wants to start up or develop
their online business internationally, to accomplish it
in a much shorter time compared to previous years. The
methodology for achieving the goal of the research is

based on in-depth review, synthesis, quantitative and
qualitative analysis of empirical studies, secondary
statistics, examining current trends in global business,
which have a positive impact on international e-sales.
Analyzes and results. The COVID‑19 pandemic has
shifted the focus to e-commerce in 2020. According to
Forbes [1], traditional retail sales are declining, but
e-commerce is growing by 129% year on year in the
United States and Canada as of April 21, 2020. Many
traditional retailers have switched to online selling in
order to survive. Global e-commerce is growing every
year, with retail e-commerce sales worldwide expected
to reach an impressive $ 6.54 trillion by 2023 [6]. This
means that the market offers ample business opportuni‑
ties in a number of different categories, and if companies
want to take advantage of them, they must be well pre‑
pared for fierce competition, both locally and globally.
Contemporary trends in global business, which have
a positive impact on the growth of international e-sales
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are related to: global expansion of payment tools and
fintech companies; general reduction of international
logistics costs and courier services costs; fulfillment
services in outsourcing warehouse; SaaS and open
source platforms; e-commerce personalization; social
media e-commerce through influencers; interactive
visualizations; robotic process automation.
One of the trends that has facilitated cash flow be‑
tween merchants in different countries is the global
expansion of payment tools and fintech companies.
This has made the settlement of payments between
manufacturers, importers, distributors and retailers
much easier and cheaper. In recent years, companies
such as TransferWise, Revolut, Paysera and others
have seen significant growth in their customer bases,
mainly because people are looking for better options to
transfer their money from one country to another with‑
out paying huge bank fees for international transfers.
According to PwC survey [9], 82% of traditional
financial institutions plan to increase partnership with
fintech companies within five years. This collabora‑
tion is mutually beneficial: on the one hand it brings
innovative solutions for the incumbents and on the
other hand fintech companies get access to large cus‑
tomer base. Another drive is the threat that fintech
will eventually displace the incumbents. 88% of par‑
ticipants are afraid a part of their business is at risk
to standalone fintech companies.
Another major trend that entrepreneurs and man‑
agers need to understand in order to get a complete
picture is the general reduction of international logistics costs and courier services costs [5]. It is now
much cheaper to transport goods from one country to
another than before. International supplies are becom‑
ing increasingly affordable [7].
The so-called Last mile delivery also costs only
a fraction of the price it was a few years ago. The infra‑
structure of the courier companies has also improved
and nowadays same-day delivery and express delivery
from 1 to 3 hours are mandatory services for any se‑
rious company on the market.
The growth of e-commerce has also created a grow‑
ing need for new professionals to help online stores
focus on their core business and not waste time in
routine day-to-day operations. Fulfillment services
in outsourcing warehouse allow business owners to
spend more time improving their products and services
and to prevent losing too much money due to seasonal
declines in sales of certain product categories.
According to E-commerce Fulfillment Services Mar‑
ket Report’s [3] projections, the global e-commerce ful‑
fillment services market will grow by 6.5% annually
from 2020 to 2027. By 2027 it is expected to amount
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to USD1,13,592.22 million. This growth is mainly
driven by the thorough e-commerce expand and the
relevant upsurge in online buying.
According to a Bulgarian national survey [11] con‑
ducted by Pragmatica, together with Metrica, nearly
30% of online retailers believe that the fulfillment
service would be useful for their business. The purpose
of order fulfillment is, on the one hand, to help online
retailers who need assistance in operational and logis‑
tics processes, so that they have enough resources to
focus on the product itself and its marketing. On the
other hand, the end user receives not only the product,
but also professional service from placing the order
to delivery. Therefore, it can be concluded that ful‑
fillment is a complex service that benefits everyone.
Nowadays, there is an easier and faster solution to
complex and time-consuming daily operations such as
sorting, collecting, packing and shipping products, as
well as to managing returned orders. Both Amazon
and Shopify are investing heavily in the development
of these services, but there are also excellent smaller
local and international fulfillment companies that
entrepreneurs and managers can cooperate with, if
they want to be independent of the giants but at the
same time not to perform these activities themselves.
SaaS (Software as a Service) and open source
platforms for e-commerce are another emerging
trend that contributes to the growth of international
e-sales. They allow people with limited (or completely
lacking) technical knowledge to quickly build small
online stores and start selling their products within
a few weeks. Furthermore, the global pandemic, which
forced companies to shift to remote working, has had
its beneficial effect on SaaS growth rate. According to
Gartner [2], SaaS will continue to maintain its domi‑
nance, bringing $ 138 billion in 2022.
Today, the vast majority of e-commerce websites is
managed either by one person or by very small compa‑
nies. Some of them are already growing at a brisk pace.
Naturally, most people who don’t take e-commerce
seriously, usually suffer.
Another trend in global business is e-commerce
personalization. A survey [8] shows that 74% of on‑
line customers are frustrated with websites when they
receive offers, advertisements and promotions that
have nothing to do with their interests. Successful
e-commerce companies use personalization technology
to give personalized customer experience. Render‑
ing individualized experience on e-commerce sites is
achievable through dynamic content, product recom‑
mendations and specific offers based on browsing be‑
havior, previous actions, shopping history, customer
demographics and other personal data.
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Customer touchpoints provide many opportunities
to beat the competition. This is the magic of personal‑
ization — imitatation of what would be the user’s expe‑
rience in the store, through a personalized online trip.
Social media platforms and SEO tools allow com‑
panies to collect tons of personal information about
their visitors and buyers, such as search queries, page
visits, purchase history, and more.
When the personalization is done correctly, the
customer can feel that the company is reading his
thoughts. This emotional response evokes a sense of
loyalty.
The next emerging trend is related to social media
e-commerce through influencers. Social commerce
sells products directly through social media networks.
It differs from social media marketing, as it does not
redirect users to an online store, but allows them to
make a payment directly on the network they are cur‑
rently using.
Social commerce, combined with influencer market‑
ing, is a recipe for increasing sales. Many businesses
are already turning to work with influencers through
sponsored content partnerships.
According to The Influencer Marketing Report [4]
by Business Insider Intelligence, the influencer mar‑
keting industry is estimated to reach $15 billion by
2022, having been $8 billion in 2019, which is almost
double rise for 2 years period. According to Influencer
Marketing Benchmark Report: 2020 [12], by Influenc‑
er Marketing Hub in association with CreatorIQ, 66%
of brands are planning to increase their influencer
marketing budgets over the next 12 months. In 2019
this percentage was 63%. These figures show a stable
trend that companies rely on partnerships with influ‑
encers on the social media and see real results.
Interactive visualizations are also a trend that sup‑
ports the growth of international e-sales. Often users
like a product, but are not sure that what they see on
the site is what they will get. Due to this dubiety the
site loses users.
In 2020, online reviews are not enough to convince
the customer to buy a product. Today’s consumers need
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to trust the company, the product and the experience
before buying. That is why high-resolution images are
important in e-commerce. Static images are not suf‑
ficient. Consumers demand more, such as 360‑degree
images that allow potential buyers to see the product
from all angles, to animate the moving parts, visualize
interior parts, switch among color, to fully interact
with the product. According to Comscore & UPS Study
[13], 59% of consumers say that multiple high quality
images or the ability to zoom in is the most important
factor for purchase decision making.
Keeping up with trends and using the latest tech‑
nologies can help e-retailers drive sales, attract new
customers and increase market share.
Another trend in global business that stimulates in‑
ternational e-sales is related to robotic process automation, which helps save time and resources. Automation
in all operations and marketing has made it possible to
grow the business on a large scale without requiring
hiring too many people. This allows entrepreneurs to
reduce their operating costs or invest more money in
their core business. According to Grand View Research
report [10], the projection for the global robotic pro‑
cess automation market is to reach USD25.56 billion
by 2027, with compound annual growth rate of 40.6%.
Machines, robots and algorithms can perform sim‑
ple or complex tasks faster, without errors and without
the need for rest, unlike humans. As a result, there is
much more time left to develop better products or to
improve and optimize processes.
Conclusion. All the trends and factors listed above
contribute significantly to the global growth of e-com‑
merce. The amount of goods moving across interna‑
tional borders, thanks to online sales, is really impres‑
sive. It is safe to say that there has never been a better
time for brand owners to start selling abroad. Howev‑
er, entrepreneurs and managers who are considering
starting international activities — either globally or
in a neighboring country and region — need to plan
carefully to avoid unpleasant surprises. The conditions
allow anyone who wants to start or develop their online
business to do so much faster than in previous years.
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Summary. The changes caused by digitalization give rise to a definite need to increase managerial and organizational
flexibility. In some areas the impact of these rapid changes is significant, in others the impact is weaker, but is clearly felt in
all industries and functions. This determines the need for research of project and product management to help managers form
an approach to achieve optimal results and gain a competitive advantage over the other technology companies. Focusing on
the project management and product management topics, the current paper falls into a niche of great relevance and strategic
importance for the technology industry. In this regard, the purpose of this study is to examine the product and project management in times of digital transformation and to analyze whether the transition from project to product-oriented management in
technology industry is necessary. The methods used in this paper include: analysis and synthesis; research through literature
sources, results of theoretical and empirical research in the field of product and project management, etc. The results show that
integrating a product mindset within projects will enable technology companies to further adapt to the dynamically changing
business environment and to provide a unique value proposition in times of digital transformation.
Key words: product management, project management, digital transformation

I

ntroduction. Digitalization has undoubtedly simpli‑
fied the way business organizations work. But on
the other hand, it has introduced fierce competition
in the business world, where every company strives
to make maximum profits with minimal investments.
Thus, the competitive business environment requires
the way of doing business to adapt to the changed ex‑
ternal conditions and to design stable management
processes [9].
Understanding the role of project management and
product management in achieving the strategic goals of
the organization has increased significantly in recent
years. This role is key in terms of company’s growth
potential and strengthening its competitive position.
The purpose of this study is to examine the prod‑
uct and project management in times of digital trans‑
formation and to analyze whether a transition from
project to product-oriented management in technology
industry is necessary.
The methods used in this paper include: analysis
and synthesis; research through literature sources,

results of theoretical and empirical research in the
field of product and project management, etc.
Comparison of the concepts for product-oriented
management and project-oriented management. It
turns out that what has been accepted over the years,
namely that good IT project management guarantees
the success of the resulting solution, is not sufficient.
According to Mik Kersten [4], the traditional IT proj‑
ect is not enough to meet the software development
requirements today. According to an IBM [3] survey,
76% of consumers expect organizations to understand
individual needs. And it’s not just end users who want
the technology they use to look good, be user-friendly
and have the necessary functionality. The same trend is
observed in B2B world and as a result the new solutions
must meet the needs of both segments at the same time.
The strategy for products and services develop‑
ment is increasingly determined by their launch and
demand, as a result of which product management is
progressively replacing project management. Achiev‑
ing project goals such as fulfilling the set tasks and
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completing certain phases does not guarantee the suc‑
cess of the product. Before considering the question of
whether product management should replace project
management, first it is needed to explore and examine
what the two concepts are in times of digital transfor‑
mation [11] and what their distinctions are.
A product manager and a project manager are two
roles of key importance in achieving company’s stra‑
tegic goals. And while both require skills for effective
communication, collaboration with different teams and
decision-making, the similarities end there.
N. Marinova and K. Hadjiev [6] give the following
definition of project management — it is a manage‑
ment approach, in which through specific organization
of human, financial and material resources it is per‑
formed a unique range of activities (to achieve signif‑
icant change) with restrictions on time, costs and set
quality requirements. According to A. Apostolov [1],
when it is talked about good project management, it
means such management that ensures achievement of
pre-set goals and results at an acceptable price.
Project management answers the questions “how”
and “when”. The question of “how” they will organize
and allocate the tasks is among the top priorities of
all project managers. Technology projects are often
complex, involving many people in different phases
of the project. Therefore, good project management is
determined by good planning and optimization of team
work. On the other hand, the answer to the question
“when” the project will be completed is key to project
management. Accomplishment of the tasks and phases
in the set deadlines is the measure that determines how
successful the project and, respectively, the project
management are.
In general, traditional project management is deter‑
mined by the Gantt chart and various applications such
as Microsoft Project. It is closely tied to management
techniques and has several main features:
– Milestones;
– Results where project goals are achieved in a linear
sequential flow (according to the “waterfall” model);
– IT projects much distinguish from business as usual;
– Fixed capital and operating budgets require project
managers to forecast all costs;
– Risks are pre-planned and set;
– Plans for launching the product are strictly defined
and do not include the product life cycle (the prod‑
uct life cycle is a priority and task for other teams
and budgets);
– Interchangeable resources that are set at the be‑
ginning of the project. Usually, team members are
involved in several projects, and their commitment
ends at the time when the solution is complete;

34

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 1 (45), 1 т., 2021
– Success is measured by whether the project is com‑
pleted on time and within the set budget.
On the other hand, product management is an orga‑
nizational function within a company dealing with new
product development, business justification, planning,
verification, forecasting, pricing, product launch, and
marketing of a product or products at all stages of the
product lifecycle [5]. Product management focuses on
two other questions — “what” and “with what effect” or
“why”. The organization and the team need to be aware
of “what they are doing” — what product they want to
create. This will most easily eliminate the risk for an‑
other part of the organization to be already developing
a similar product and throw effort in vain. On the other
hand, when it is clear why the user needs this product,
the task of the programmer is much easier and he knows
exactly which features to concentrate his efforts on.
This ensures better marketing of the product.
The answers to these two questions make product
management to be much more oriented towards busi‑
ness, customer and marketing. In other words, the
product management is at the intersection of business,
technology and customer experience. Why business?
Because it focuses on maximizing the business value
of the product. Why technology? Because it must be
clear what technology will be used. And why customer
experience? Because in the end the product meets the
needs of the customer and must give him enough value
and be as useful as possible for him.
Product-oriented management is characterized by:
– Time frames that cover the entire product life cycle,
including maintenance, upgrades, product viability
and end;
– Products are elements of the investment, and the
financing is done on the basis of business needs;
– Success is measured by whether the business goal
has been achieved, including whether the expected
profits have been reached;
– Risks are identified during the whole time, which
makes it possible to prematurely discontinue work
on the product or to change the approach if new
opportunities come up;
– Permanent teams, which are interconnected, are
involved in the creation of a product;
– Management is based on the product development
roadmap and various tests of hypotheses. As the
focus is put on certain features and on business
value of the end product, agile methodology is used;
– The process is much more transparent, as the aim is
to constantly see the gaps and shortcomings which
could be duly resolved.
Analyzes and results. According to “Product Man‑
agement Hiring Trends in the US — 2019” report, for
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Fig. 1. # of Product Management Jobs Over Time — US
Source: Product Management Hiring Trends in the US — 2019

the period 2017–2019 the job positions in the field of
product management in the United States have in‑
creased by 32% [10]. Companies are in serious demand
for experienced candidates to perform this function.
For the same period there is growth of 26% in prod‑
uct management jobs at middle level and 51% in senior
management [10]. Career options are diverse — from
Product Manager, through Senior Product Manager
to Chief Product Officer.
The main responsibilities of the product manager
are related to:

– Research. To collect the necessary information,
the product manager researches and analyzes the
market and competitors.
– Strategy. Based on the available information, he
prepares a strategic plan for the product. The strat‑
egy includes goals, product or service presentation,
feature prioritization, and a rough timeline.
– Communication. The strategy is presented to the
stakeholders in the organization — the CEO, oth‑
er managers, investors, developers and sales and
marketing departments. All these units intercom‑

Fig. 2. 2 Yr% Growth in PM Jobs by Experience Level
Source: Product Management Hiring Trends in the US — 2019
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municate throughout the development phase and
after its completion.
– Coordination of programmers. Once the strategy has
been drawn up, the plan must be implemented. During
its implementation, the product manager coordinates
the departments of programmers, marketing and
sales specialists, who are involved in the process.
– Feedback and data analysis. Once the product is
ready, tested and brought to market, the product
manager analyzes the data from its performance and
customer feedback. The purpose of this analysis is to
identify strengths and weaknesses and take further
steps to improve it.
According to Kersten [4], to undertake the proj‑
ect-to-product management transition, “IT leaders can
assess software organizations not by the lines of code
written or microservices produced, but by how much
business value their products deliver to customers.”
Companies need to structure their IT and software
units into product value streams. His concept deter‑
mines the productivity of the software team based on
its ability to improve product features and deliver new
value to customers; to fix defects; to manage risks, re‑
lated to security, availability and compliance; and elim‑
inate technical debt. According to Kerston, through
this approach, software teams can move from the world
of project plans to product-centric management.

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 1 (45), 1 т., 2021
However, many experts [7; 8] are adamant that both
project management and product management are
important and not every activity can be managed as
a product. Often digital products require integrations
that must be managed as a project. Therefore, some IT
experts [2] believe that project management is part of
product management, which in turn can be considered
as a comprehensive program. The answer to the ques‑
tion why such a transformation is needed then is in
one word — “digitalization”. Technology has reached
a point where IT culture needs to be transformed from
simply creating a tool to work towards innovation and
to empower employees and end users.
Conclusion. The results of the study provide
grounds to summarize that project managers are fo‑
cused rather inward, on organizational tasks of plan‑
ning, management and provision of resources, in or‑
der to maximize quality and minimize project risk.
In contrast, product managers are business-oriented
and focused outward, on customers, business needs
and the market, in order to maximize the value of the
product and bring revenue to the company. However,
integrating a product mindset within projects will
enable technology companies to further adapt to the
dynamically changing business environment and to
provide a unique value proposition in times of digital
transformation.
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Summary. The article is devoted to a detailed analysis and a structured approach to the country’s electricity industry. The
place and significance in the process of reproduction of alternative energy sources are investigated. The reasons that inhibit the
development of electricity are identified. The presence of a high level of danger from nuclear power plants is argued. The main investment objects, among the regional electricity markets, which need priority financial recovery, are shown. Steps to reform the
electricity sector by strengthening the competitiveness of regional electricity markets are outlined. The forms of ownership are
distinguished between separate functional types of works of the electric power branch of the region. The priority directions of
electric power development are determined. The directions of increase of energy efficiency are offered, where the leading place
belongs to innovations. The main directions of improving energy efficiency should be considered the use of innovative technologies, both domestic and global, including: modernization of small boilers and heat generators, the introduction of boilers with
high efficiency; reconstruction of some boiler houses into more efficient mini-CHPs; reduction of energy losses; reduction of the
level of heat losses in heating mains during transportation of thermal energy to the consumer due to the use of new insulating
materials; wider use of the remainder of the “night failure”; wide use of local fuels, mine methane, biogas of household waste,
wider introduction of boilers on peat and biomass; reduction of heat losses by thermal modernization of old buildings and the
use of new heat-insulating materials in the construction industry.
Key words: electric power, energy efficiency, capacity, nuclear power plants, wind energy, household waste.
Анотація. Стаття присвячена детальному аналізу та структурованому підходу до електроенергетичної галузі країни.
Досліджено місце та значення в процесі відтворення альтернативних джерел енергії. Виокремлено причини, які гальмують
розвиток електроенергетики. Аргументовано наявність високого рівня небезпеки від атомних електростанцій. Відображено
основні інвестиційні об’єкти, серед регіональних електроенергетичних ринків, котрі потребують першочергового фінансового відновлення. Намічено кроки реформування електроенергетичної галузі шляхом посилення конкурентоспроможності
регіональних електроенергетичних ринків. Розмежовано форми власності між окремими функціональними видами робіт
електроенергетичної галузі регіону. Визначено пріоритетні напрями розвитку електроенергетики. Запропоновано напрями
підвищення енергоефективності, де чільне місце належить інноваціям.
Основними напрямами підвищення ефективності енергоефективності слід вважати використання інноваційних
технологій, як вітчизняних, так і світових, серед яких: модернізація малих котлів і теплогенераторів, впровадження
котлів з високими показниками ККД; реконструкція частини котелень у більш ефективні міні-ТЕЦ; зниження втрат енергоресурсів; зниження рівня теплових втрат у теплотрасах при транспортуванні теплової енергії до споживача завдяки
застосуванню нових ізоляційних матеріалів; ширше використання залишку “нічного провалу”; широке використання
місцевих видів палива, шахтного метану, біогазу побутових відходів, ширше впровадження котлів на торфі та біомасі;
зниження теплових втрат шляхом термомодернізації старих будівель і застосування нових теплоохоплюючих матеріалів
у будівельній індустрії.
Ключові слова: електроенергетика, енергоефективність, потужність, атомні електростанції, вітрова енергетика, побутові відходи.
Аннотация. Стаття посвящена детальному анализу и структурированному подходу к электроэнергетической отрасли
страны. Исследовано место и значение в процессе воспроизведения альтернативных источников энергии. Выделены
причины, тормозящие развитие электроэнергетики. Аргументировано наличие высокого уровня опасности от атомных
электростанций. Отражены основные инвестиционные объекты, среди региональных электроэнергетических рынков, которые требуют первоочередного финансового восстановления. Намечено шаги реформирования электроэнергетической
отрасли путем усиления конкурентоспособности региональных электроэнергетических рынков. Разграничены формы
собственности между отдельными функциональными видами работ электроэнергетической отрасли региона. Определены
приоритетные направления развития электроэнергетики. Предложены направления повышения энергоэффективности,
где главное место принадлежит инновациям. Основными направлениями повышения энергоэффективности следует
считать использование инновационных технологий, как отечественных, так и мировых, среди которых: модернизация
малых котлов и теплогенераторов, внедрение котлов с высокими показателями КПД; реконструкция части котельных
в более эффективные мини-ТЭЦ; снижение потерь энергоресурсов; снижение уровня тепловых потерь в теплотрассах при
транспортировке тепловой энергии; широкое использование местных видов топлива, шахтного метана, биогаза бытовых
отходов, широкое внедрение котлов на торфе и биомассе; снижение тепловых потерь путем термомодернизации старых
зданий и применения новых теплоохоплюючих материалов в строительной индустрии.
Ключевые слова: электроэнергетика, энергоэффективность, мощность, атомные электростанции, ветровая энергетика, бытовые отходы.
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ntroduction. The energy crisis is a fairly common
problem not only in Ukraine. Scientists are inclined
to believe that the way out of the energy crisis is the
significant use of renewable energy sources: solar,
wind, ocean. Of these, solar radiation can give the most
energy. In order not to harm the Biosphere, you can
use only 3% of the solar flux coming to Earth. This
percentage will allow us to obtain energy with a ca‑
pacity of 1000 billion kW, which is 100 times greater
than the current energy production capacity in the
world. In Crimea, continue to use solar energy. The
first experimental and industrial solar power plant in
Ukraine is being built near the village of Shchalkino
in the eastern part of Crimea.
The world’s first wind farm was built in Ukraine
in 1931 near Sevastopol.
Among non-traditional energy sources, it is possi‑
ble to use biomass and create biogas based on it. The
developed technology of converting coal into a gaseous
or liquid state is promising for Ukraine. There are also
methods of growing oil-producing plants.
To date, the general technical condition of
Ukraine’s electricity sector is unsatisfactory. This is
a consequence of the fact that the modernization of
the heat and power industry has not been carried out
for decades. It has also led to the fact that more than
20% of energy equipment is completely worn out, and
70% of equipment has exhausted its resource.
Donbas thermal power plants are the oldest in
Ukraine, which is why they are in the worst condi‑
tion. Excessive fuel consumption and a huge number
of emissions of harmful substances into the air are
caused by outdated combustion techniques of coal, fuel
oil, gas, as well as a high level of equipment operation.
Ukraine is one of the countries with average ener‑
gy consumption per capita (over 5 thousand kWh per
year). However, the structure of this consumption is
very different from developed countries. The main part
of electricity is used for industrial needs, were large
losses of electricity due to mismanagement and inef‑
ficient production technologies. For municipal needs,
only one thousand kW / h is used per urban resident,
while for rural residents this figure is even lower and
is 500 kW / h. It is one of the lowest in the world.
Theoretical background. These problems were dealt
with by researchers: A. K. Shidlovsky, V. Kupchak,
V. Lear, K. Pavlov, O. Pavlova. However, the analysis
is superficial and requires thorough methodological
approaches.
Research objective. The purpose of the study is to
study the features and prospects of transformation
processes that are constantly occurring in the power
industry.
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Results and discussion. One of the main factors
hindering the development of electricity in Ukraine
is the economy. About 30% of all particulate matter
entering the atmosphere are emissions from the econ‑
omy due to human economic activity. Power plants on
this indicator are equal to metallurgical enterprises
ahead of all other industries [8].
The safety of nuclear power plants is very im‑
portant for Ukraine. Since the collapse of the Sovi‑
et Union, the problem of storing nuclear fuel waste
has become relevant for Ukraine. On the territory of
Ukraine, there are no conditions for the disposal of
nuclear fuel waste used by domestic nuclear power
plants, so they are sent for disposal to neighboring
Russia. The annual cost of exporting spent fuel to
Ukraine is $ 100 million a year. In 2000, the price
for burial rose to $ 100–120, which was usually un‑
profitable for Ukraine. Such changes have prompt‑
ed Ukraine to bury nuclear fuel waste on its own, as
scientists estimate it is much cheaper. In 2000, dry
spent fuel storage facilities (SNFSFs) were established
on the territory of Zaporizhzhya NPP. In addition
to the Zaporizhzhya NPP, the Soviet nuclear power
plant was planned to be built in Rivne, South Ukraine,
and Khmelnitsky. The total cost of building storage
facilities at one nuclear power plant is $ 85 million,
which is much less than Russia’s annual payment.
When considering the problems of wind energy, it is
necessary to emphasize the conditions of construction
and subsequent operation.
The problem is that wind farms are unprofitable for
Ukraine because 1) wind turbines are very expensive;
2) the condition for the construction of wind farms is
a constant wind of at least 6–8 a/s. There are many
restrictions for the construction of wind farms:
– they should be built away from industrial and res‑
idential facilities, reservoirs, agricultural lands,
recreational and protected areas;
– it is necessary to lay highways to wind farms, to
supply power lines and telephones [9].
The electricity industry and its constituent enter‑
prises are natural monopolies. Natural monopolies
occupy a special place in the system of economic rela‑
tions (natural monopoly in economic theory is mainly
an industry in which gross production costs are lower
if all products are produced in a single form than if
the same amount of production was divided between
two or more forms).
Electricity generation has several features that,
unlike other natural monopolies, determine the need
for a rigid unified system of operational, including
automatic, management of EEC regimes, as well as
prudent government regulation in order to prevent
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unreasonable price pressure on energy consumers and
reduce the competitiveness of the economy.
Such features include: first, the close regime of
parallel power plants and electrical installations of
consumers, secondly, the inability to store electrici‑
ty, and thirdly, the speed of spread over a huge area
of transitional emergency processes, and others. In
most countries with developed industry and electric‑
ity, regional or national regulatory commissions have
been established and are operating to curb the negative
effects of natural monopolies that constrain reason‑
able competition, as well as to protect the interests of
consumers.
Such commissions agree on electricity tariffs and
monitor the relationship between producers, electric‑
ity suppliers, and consumers. In world practice, vari‑
ous directions of reforming the electricity sector into
a more competitive and efficient sector have been used
in order to find ways to improve the energy sector and
the economy as a whole. Some of these areas of reform
were: — privatization of electric power enterprises; —
restructuring of the industry structure; — liberaliza‑
tion or deregulation.
However, it should be noted that in some cases the
degree of liberalization and the depth of privatization
did not have a definitive effect on the level of efficien‑
cy as energy innovation was introduced. For example,
the California crisis in the United States, as well as
the bankruptcy of a number of large distribution com‑
panies in Argentina, Chile, and some other countries
have led to a certain increase in tariffs and a return
to the regulation of the electricity market.
Creating electricity markets is one of the most ef‑
fective tools for improving the efficiency of the energy
sector. All subsystems of electric power generation are
characterized by public ownership of electric power
enterprises. In the subsystems of generation and trans‑
mission of electricity by electric networks of higher
voltage classes, state ownership is widespread, and in
the electricity distribution sector — private investors.
At the same time, vertically integrated energy com‑
panies are quite common in a number of countries,
such as the United States, Germany, and Japan. They
ensure the implementation of all functions of electric‑
ity generation, including the distribution and sale of
electricity. In France and Portugal, most electricity
companies’ sectors are state-owned. The electricity of
Great Britain, Japan, and Belgium has been completely
privatized [3]. In the United States, more than 70%
of generating capacity (approximately 30% owned by
the government, municipalities, and other organiza‑
tions) and more than 75% of distribution networks
are privately owned. Local government ownership
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is widespread in Austria (100% networks and 85%
generation), Canada (core networks — 99%, genera‑
tion and distribution networks — 80% each), and the
Netherlands (100% networks and 85% generation).
In Norway, the state owns about 30% of generating
capacity and 75% of core networks, in Sweden — 100%
of core networks, half of generating capacity and dis‑
tribution networks.
The goals of the transformations that are taking
place in the electricity sectors of different countries
are different. They should be determined by the state
of the country and the amount of investment in elec‑
tricity supply systems.
Therefore, it is always worth highlighting the
goals and priorities set by the state in carrying out
reforms: — electricity tariffs for consumers are re‑
duced by increasing the efficiency of the industry (UK,
Argentina, Australia); — to increase the efficiency of
work and development of the industry it is necessary to
attract investments (Brazil, Argentina); — smoothing
the difference in electricity prices in different regions
of the country (USA, Norway, etc.); — maintaining
a unified energy system and preventing a decrease in
the reliability of energy supply. In different countries,
the forms of market transformation in the energy sec‑
tor differ significantly, namely: — the disintegration
of electricity production was carried out in full in six
countries and partially in two; — full privatization is
possible only in three countries (Chile, Great Britain,
and Argentina) and is being prepared in two countries
(Peru and Australia).
Recalling the above, it can be argued that the
strengthening of market transformations is a flexible
process, which is largely determined by the current
state, the development of electricity in the country,
and history. There is no place for dogmatism and at‑
tempts by countries to copy anything from each other.
It is necessary to carefully study the experience of
different countries, choose the best solutions, and
carefully apply these solutions in practice [4].
Restructuring of electricity took place in different
countries in different ways: 1) In Norway, Sweden,
and Colombia, disintegration, and privatization did
not take place; 2) In Spain, it was planned to carry out
partial transformations and the gradual introduction
of competition without a significant change in the
balance between public and private energy companies;
3) In the US, the reform process is at an early stage, so
their private energy companies, gaining free access to
the core network, are functionally disintegrated. An
important role is played by the general information
system. It in turn reflects the state of the main elec‑
tricity grid, and which operates the wholesale electric‑
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ity market (WEM). 4) In the United Kingdom, Chile,
Argentina, Peru, and the Australian state of Victoria,
full privatization took place, as well as profound trans‑
formations in the energy sector.
At the same time, each of the above countries had
its reasons for profound transformation: Britain —
a relative excess of capacity, Chile, Argentina and
Peru — insufficient investment and poor quality of
service, Australia — both of these reasons. 5) In Nor‑
way there was an excess of capacity and inefficient
use of resources. Norway has the most open electricity
market in the world. The Norwegians claim that their
main achievements are lower prices and increased com‑
petition in electricity generation and supply.
Every consumer can choose their own electricity
supplier. Newmarket players have appeared — brokers
and traders. [7]. 6) Private investment in Argentina
has increased and wholesale electricity prices have
been steadily declining. Linking competition between
relevant market participants is one of the strongest
tools to increase the efficiency of electricity markets
and reduce them. After many years of discussion, the
Council of Ministers of Electricity of the European
Union decided to liberalize the Western European elec‑
tricity market. The countries that are members of the
NORTEL energy union (Finland, Denmark, Norway,
and Sweden) are creating an international open ener‑
gy market. Australia (Victoria) has provided market
access to end-users with an installed capacity of 10
MW or more.
Work is intensifying to increase competition in the
US electricity markets. Competition between countries
or regions of one of the countries largely depends on
public policy. It in turn determines the permissible
types of power plants and their environmental charac‑
teristics, import and export of electricity taxes, laws
on environmental protection. Local and regional re‑
liability criteria also affect competition. In all coun‑
tries, large consumers can build their own stations in
order to independently regulate the use of purchased
electricity. It is most effective in such cases to use
industrial thermal power plants, which pra in parallel
with the EEC.
Most national energy policies support industrial
CHPs, wind, solar, and other energy installations that
use renewable energy resources. For example, in Fin‑
land, industrial power plants produce almost a third of
all electricity. U.S. law requires energy companies to
purchase electricity generated by thermal power plants
and power plants in order to build industrial thermal
power plants and small renewable energy plants.
The reliability of the EEC and energy associations is
the most important task, which requires coordination
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of the management of the EEC and the EA as a single
technological object. But ensuring the reliability of
electricity supply is the most important economic task,
as emergency power outages lead to large economic
losses.
The work of the EEC and the EA is coordinated by
the centralized control bodies. Such coordination of
work provides a significant economic effect at all stag‑
es of energy production.
Therefore, competition is the main factor that de‑
termines the efficiency of the relevant actors in the
electricity market — energy companies, end-users,
independent electricity producers.
The following main directions for strengthening
competition in the electricity sector can be formulated:
– competition between electricity suppliers for the
consumer (free choice of the electricity supplier by
the consumer);
– competition between electricity producers for par‑
ticipation in its supply to WEM;
– free access to electricity suppliers and buyers to
electricity networks in which wholesale and retail
electricity markets operate.
Competition between energy supply companies ex‑
ists both in the sale of electricity to large municipal
consumers and in mutual with dependent power plants
(block stations of industrial enterprises). Competition
is also intended in such areas as:
– construction, operation, and ownership of power
plants;
– construction, ownership, and operation of main
transmission lines and distribution networks;
– supply of electricity within and outside the relevant
energy association;
– electricity trade with other energy companies and
independent suppliers.
Conclusions and prospects for further research.
The above data show that the activity of the electric
power industry of Ukraine needs certain changes. The
situation regarding total energy production could be
due to:
– disconnection of debtors from the general energy
supply system;
– obsolescence and wear of equipment that has ex‑
pired [1];
– inability of generating companies to pay on time
with suppliers of raw materials due to debts of users;
– dependence of Ukraine’s energy on the import of
fuel and energy resources, diversification of energy
sources;
– low efficiency of power plants.
To establish a stable operation of the power indus‑
try, you need:
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– to modernize power plants with the use of higher
efficiency equipment, which will increase compet‑
itiveness;
– load stations not by 90%, but by 120%;
– use alternative energy sources;
– increase the volume of own production of resources;
– to achieve an economically feasible ratio of imports
of oil and petroleum products [13].
One of the directions of electric power development
is the creation of power units based on the territorial
association of different types of power plants, which
organically complement each other. In this direction,
the Dniester complex hydroelectric power station was
created on the Dniester, which includes HPPs and
PSPs. One of the examples of complementarity of
power plants of different types is a complex of energy
facilities near Kyiv (Kyiv TPPs, CHPs, HPPs, PSPs).
A unique energy complex is being built on the
Southern Buza, which will include the South Ukrainian
NPP, Tashlyk PSP, and Konstantinovskaya HPP-PSP.
In the south of Ukraine, it is expedient to create energy
complexes based on the territorial association of solar,
wind, and geothermal power plants [12].
By 2030, Ukraine aims to reduce the energy intensi‑
ty of the national product to the world average (0.4 t pp
/ 1000 US dollars). The main ways to increase energy
efficiency are the use of innovative technologies, both
domestic and global. They include:
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1) Radical modernization of small boilers and heat
generators, the introduction of boilers with high
efficiency;
2) Reconstruction of some boilers into more efficient
mini-CHPs with an electric capacity of up to 50
MW, which does not require large investments.
The payback period of such installations is twice
less than in the “big” energy and is 3–5 years, and
specific fuel consumption is almost twice lower
than in powerful thermal power plants;
3) Comprehensive reduction of energy losses. Due
to the use of new insulating materials, heat con‑
sumption during the transportation is reduced. An
important area is the modernization of main and
distribution electrical networks;
4) Wider use of the balance of “night failure” (after
PSP) with a capacity of up to 3500 MW for heat
supply purposes. For this method, you can use pow‑
erful heat pumps, as well as storage systems for
electric heating, which will play a role in consumers
of regulators to improve the quality of electricity
networks in Ukraine;
5) Widespread use of local fuels, biogas, household
waste, mine methane, the wider introduction of
peat and biomass boilers.
6) Significant reduction of heat losses through thermal
modernization of old buildings and the use of new
thermal materials in the construction industry.
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ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ — ІННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
FUNDRAISING ACTIVITY — INNOVATIVE TOOL
FOR FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL
OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN CONDITIONS
OF DECENTRALIZATION
Анотація. У статті розглянуто особливості і характер змін в умовах сучасних викликів на сільських територіях. Ідентифіковано дестабілізуючі тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій. Підтверджено, що попри нові
можливості для сільських територій, посилення згуртованості сільських громад, зберігаються суттєві перешкоди для їх
розвитку, зокрема держава не може надати необхідного обсягу коштів для реалізації проектів або інших заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем. Сільські території суттєво обділені державною підтримкою та фінансово-ресурсним
забезпеченням, та обґрунтовано що у цьому аспекті дуже актуальною є фандрайзингова діяльність, оскільки саме вона
зорієнтована на пошук джерел фінансування програм і проектів соціально-економічного розвитку сільських територій.
Це спонукає розвиток фандрайзингу на сільських територіях. Визначено стан розробленості проблематики формування
фінансово-економічного потенціалу територіальних громад, а саме щодо використання фандрайзингової діяльності як
інноваційного інструменту формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Досліджено організаційно-правові аспекти фандрайзингу, чинники розвитку фандрайзингової діяльності та
вплив цих чинників на вітчизняні реалії; визначено характерні особливості фандрайзингу на сільських територіях, виявлено пріоритетні напрями його розвитку. З урахуванням особливостей сільських територій розроблено алгоритмізовану
модель фандрайзингової діяльності від зародження ідей до реалізації та установлення зворотнього зв’язку з донором.
Методологічною основою статті є фундаментальні положення економічної теорії, регіональної економіки, інклюзивного
розвитку сільських, місцевих фінансів та міжбюджетних відносин. Для розв’язання поставлених завдань застосовувалась
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сукупність як загальнонаукових так і спеціальних методів економічних досліджень, що створило підґрунтя для проведення
комплексного аналізу процесу розвитку сільських територій на основі здійснення фандрайзингової діяльності.
Ключові слова: сільські території, фінансово-економічний потенціал, фандрайзинг, фандрайзингова діяльність, децентралізація.
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и характер изменений в условиях современных вызовов на сельских
территориях. Идентифицировано дестабилизирующие тенденции их социально-экономического развития. Подтверждено, что несмотря на новые возможности для сельских территорий, усиление сплоченности сельских общин, сохраняются
существенные препятствия для их развития, в частности государство не может предоставить необходимого объема
средств для реализации проектов или других мероприятий, направленных на решение проблем. Сельские территории
существенно обделены государственной поддержкой и финансово-ресурсным обеспечением. Обоснованно, что в этом
аспекте очень актуальна фандрайзинговой деятельность, поскольку именно она ориентирована на поиск источников
финансирования программ и проектов социально-экономического развития сельских территорий. Это побуждает развитие фандрайзинга на сельских территориях. Определено состояние разработанности проблематики формирования
финансово-экономического потенциала территориальных общин, а именно использование фандрайзинговой деятельности как инновационного инструмента формирования финансово-экономического потенциала развития сельских
территорий в условиях децентрализации. Исследованы организационно-правовые аспекты фандрайзинга, факторы
развития фандрайзинговой деятельности и влияние этих факторов на отечественные реалии; определены характерные
особенности фандрайзинга на сельских территориях, выявлены приоритетные направления его развития. С учетом
особенностей сельских территорий разработана алгоритмизированная модель фандрайзинговой деятельности от зарождения идей до реализации и установка обратной связи с донором.
Методологической основой статьи являются фундаментальные положения экономической теории, региональной
экономики, инклюзивного развития сельских, местных финансов и межбюджетных отношений. Для решения поставленных задач использовалась совокупность как общенаучных, так и специальных методов экономических исследований,
что создало основу для проведения комплексного анализа процесса развития сельских территорий на основе осуществления фандрайзинговой деятельности.
Ключевые слова: сельские территории, финансово-экономический потенциал, фандрайзинг, фандрайзинговой деятельность, децентрализация.
Summary. The article considers the features and nature of changes in modern challenges in rural areas. Destabilizing trends
of socio-economic development of rural areas have been identified. It is confirmed that despite the new opportunities for rural
areas, strengthening the cohesion of rural communities, there are significant obstacles to their development, in particular, the
state can not provide the necessary funds for projects or other measures to address social problems. Rural areas are significantly deprived of state support and financial and resource provision, and it is justified that in this aspect is very relevant fundraising
activities, as it is focused on finding sources of funding for programs and projects of socio-economic development of rural areas.
This encourages the development of fundraising in rural areas. The state of elaboration of problems of formation of financial
and economic potential of territorial communities is defined, namely concerning use of fundraising activity as the innovative tool
of formation of financial and economic potential of development of rural territories in the conditions of decentralization. The
organizational and legal aspects of fundraising, factors of development of fundraising activity and influence of these factors
on domestic realities are investigated; the characteristic features of fundraising in rural areas are determined, the priority directions of its development are revealed. Taking into account the peculiarities of rural areas, an algorithmic model of fundraising
activities from the origin of ideas to the implementation and establishment of feedback from the donor has been developed.
The methodological basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, regional economy, inclusive development of rural, local finances and inter-budgetary relations. A set of both general scientific and special methods of economic
research was used to solve the set tasks, which created a basis for a comprehensive analysis of the process of rural development
on the basis of fundraising activities.
Key words: rural areas, financial and economic potential, fundraising, fundraising activities, decentralization.

П

остановка проблеми. Протягом останніх років
особливої уваги набуває проблематика розвитку
сільської економіки, а у центрі, незмінно, знахо‑
диться питання соціально-економічного розвитку

сільських територій, розвиток сільських територій
є одним з основних пріоритетів державної політики,
так як на них проживає третина населення країни
і припадає 90% площі. Більшість державних і регіо‑
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нальних програм, пов’язаних з розвитком сільських
територій направлена на децентралізацію публічної
влади, що створить нові можливості для місцевого
самоврядування; сприятиме удосконаленню регіо‑
нальної політики, здатності регіональних органів
державної влади, органів місцевого самоврядуван‑
ня розширенню спектрів застосовуваних методів
управління соціально-економічного процесами,
активізації сільського населення в пошуку шляхів
залучення позабюджетних (альтернативних) коштів
для забезпечення розвитку сільських територій.
Однак на сьогодні більшість територіальних гро‑
мад не мають достатньо фінансових ресурсів для
виконання в повній мірі своїх повноважень, передба‑
чених чинним законодавством. В якості інструменту
вирішення місцевих проблем, що стоять перед орга‑
нами місцевого влади є використання інноваційних
інструментів фінансування. У цьому аспекті дуже
актуальною є фандрайзингова діяльність, оскільки
саме вона зорієнтована на пошук джерел фінансу‑
вання програм і проектів соціально-економічного
розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео‑
ретичні та прикладні аспекти розвитку сільської
економіки та сільських територій можна відслід‑
кувати у працях: Борщевського В. [2], Маліка М.
[8, 9], Кропивко М. [10], М. Хвесика [9] та інші.
Проблеми ресурсного забезпечення розвитку
адміністративно-територіальних одиниць стали
предметом досліджень таких вчених, як: Бикадо‑
рова Н. [1], Іванова О. [3], Карліна М. [4], Сембер С.
[10], Сторонянської І. [11] та інші. Слід відмітити,
що в останні роки опубліковано ряд праць з тема‑
тики фандрайзингу, а саме: Козаком В. [5], Кома‑
ровським А. [6], Соколовою А. [12], Чернявською О.
[12] та іншими. Попри значну кількість наукових
розвідок щодо розвитку сільських територій, форму‑
вання їх фінансового-економічного потенціалу, поза
увагою вчених залишаються питання взаємозв’язку
між розвитком сільських територій та фандрай‑
зингом як інноваційним підходом формуванням
фінансово-економічного потенціалу в умовах де‑
централізації для реалізації проектів підвищення
конкурентоспроможності території або зміцнення
конкурентних переваг.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є обґрунтування фандрай‑
зингової діяльності як інноваційного інструменту
формування фінансово-економічного потенціалу
розвитку сільських територій в умовах децентра‑
лізації.
Виклад основного матеріалу. Сучасні умови
функціонування передбачають формування та реалі‑
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зацію конкурентних переваг розвитку сільських те‑
риторій. Тому нагальною потребою є розробка дієвих
проектів розвитку сільських територій, сприяння
розвитку перспективних, соціально-орієнтованих
сфер сільської економіки. Забезпечення розвит‑
ку сільської території як нової якості передбачає
створення або зміцнення її конкурентних переваг,
які вирізняють її серед інших територій, сприяють
ефективному залученню і використанню ресурсів
згідно з принципами сталого розвитку. Оскільки
сучасна ліберальна модель розвитку глобальної
економіки визначається рівнем проникнення тех‑
нологій та фінансових інструментів, тому актуаль‑
ним є вміння: розробити програму заходів для за‑
лучення додаткових ресурсів та знайти необхідні
ресурси для реалізації проекту розвитку сільської
території. Слід зазначити що кожна сільська те‑
риторія має свої особливості, соціальну та еконо‑
мічну структуру, свій потенціал до розвитку тому
організаційно-економічний механізм розвитку
сільських територій повинен мати інноваційний
характер, що виявляється в нових підходах до ви‑
рішення соціально-економічних проблем. За таких
умов стандартизовані програми та проекти втра‑
чають свою актуальність, натомість підсилюється
значимість гнучких, варіативних та унікальних
за своїм змістом технологій і механізмів стимулю‑
вання розвитку сільських територій. Вважаємо, що
«… результативним фактором розвитку сільських
територій слід розглядати матеріалізацію систем‑
них державних, регіональних і місцевих заходів,
а також практичних дій, підпорядкованих інтересам
і потребам сільського населення. Він передбачає по‑
ліпшення соціально-економічних умов в сільській
місцевості. Тобто розвиток сільських територій це
обґрунтований процес послідовних економічних,
соціальних, політичних, культурних та природо‑
охоронних змін, спрямованих на поліпшення якості
життя, який повинен задовольняти потреби сіль‑
ського населення і не створювати загроз. Базисом
для розвитку сільських територій є розвиток сіль‑
ської економіки» [14].
В контексті взаємодії загального і особливого ви‑
кристалізовується народження нових інструментів
залучення фінансових ресурсів для забезпечення
розвитку сільських територій, а саме комплексна
система фандрайзингу. Фандрайзинг є процесом
залучення коштів від зовнішніх донорів (фізичних
і юридичних осіб) з метою реалізації певних проек‑
тів. До нього вдаються як юридичні, так і фізичні
особи, зайняті практично у всіх секторах економі‑
ки, матеріальному і нематеріальному виробництві,
в тому числі в соціальній сфері (соціальна допомога,
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наука, освіта, охорона здоров’я і т.д.). Вірно зазнача‑
ють Чернявська О. та Соколова А., що: « …діяльність
фандрайзера націлюється не на випрошування гро‑
шей, а на розробку комплексу дій, заходів, прийомів
у поєднанні з ефективними методами, що вимагає
високого рівня володіння знаннями і навичками
у багатьох сферах: менеджменті, маркетингу, стра‑
тегічному плануванні, зв’язках з громадськістю,
проектній діяльності, фінансах, правовому регу‑
люванні тощо. Це передбачає опанування спеціа‑
лістом з фандрайзингу великого системного обсягу
знань, що можливе при здобутті лише спеціальності
фандрайзера в навчальному закладі відповідного
напрямку та рівня. Отже, однією із перспектив
розвитку фандрайзингу в Україні є необхідність
здобуття освіти фандрайзера» [13, с. 73]. З метою
створення середовища для розвитку й ефективної
фандрайзингової діяльності та утвердження стан‑
дартів практики фандрайзингу в Україні у 2001 році
засновано Інститут професійного фандрайзингу.
У 2008 році Інститут отримав статус міжнародної
благодійної організації та членство у Європейській
фандрайзинговій асоціації, має право викладання
основ фандрайзингу. Ним розроблено етичний ко‑
декс діяльності фандрайзерів та сертифіковані про‑
грами із практичного фандрайзингу. Він здійснює
підвищення кваліфікації фандрайзерів.
Отже відповідно до змістового наповнення не‑
прибуткової організації: суб’єктами файдрайзин‑
гу на рівні сільської території можуть виступати
освітні заклади (школи, дитячі садочки,), заклади
охорони здоров’я (лікарні, амбулаторії), заклади
культури (музеї, бібліотеки), релігійні об’єднан‑

ня. Для здійснення фандрайзингової діяльності та
досягнення поставлених завдань неприбутковій ор‑
ганізації (НПО) необхідні відповідні ресурси (фі‑
нансові, матеріально-технічні, людський капітал,
інтелектуальні та так звані «символічні») (рис. 1).
Виходячи з вищенаведеного можемо сказати,
що у центрі фандрайзингової діяльності — лю‑
дина — фандрайзер (менеджер з фандрайзингу).
Зокрема Комаровський О зазначає, що: «…фан‑
драйзер — це людина, яка здійснює збір коштів
до недержавних організацій шляхом отримання
грантів тощо» [6, с. 34].
На основі вище зазначеного, слід акцентувати
увагу на тому, що фандрайзингова діяльність поля‑
гає у розробці та реалізації системи заходів з пошуку
ресурсів які необхідні для реалізації некомерційних
проектів через одержання або разової підтримки
від спеціальних благодійних фундацій, бізнесових
структур, окремих фізичних осіб чи цільового фі‑
нансування в рамках установлених конкурсних про‑
грам. Види джерел фандрайзингу подано на рис. 2.
На нашу думку фандрайзинг є одним із інстру‑
ментів формування бюджету сільської громади,
оскільки об’єднаним територіальним громадам
в умовах децентралізації влади для ефективного
функціонування та забезпечення стійкого розвитку
доцільно залучати додаткові ресурси з благодійних
фондів і прибутку комерційних організацій так як
бюджетних коштів недостатньо. З урахуванням
особливостей сільських територій ми пропонуємо
алгоритмізовану модель фандрайзингової діяльності
від зародження ідей до реалізації та установлення
зворотнього зв’язку з донором (рис. 3).

Види ресурсів для здійснення фандрайзингової діяльності
Фінансові:
- готівка,
- гроші на рахунках,
- цінні папери.

-

Матеріально-технічні:
будівлі,
транспортні засоби,
обладнання,
засоби виробництва,
меблі, предмети побуту
інформаційні носії.

Людський капітал:
- робоча сила;
- знання й професійні
компетенції;
- підтримка однодумців,
- креативність
учасників діяльності.

Інтелектуальні:
- методичні розробки,
- авторські методики,
- проектні ідеї.
Інформаційні:
- бази даних,
- джерела інформації

Символічні: моральна підтримка від впливових
людей та організацій.

Рис. 1. Види ресурсів для здійснення фандрайзингової діяльності
Джерело: розробка автора
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Види джерел фандрайзингу

Держава: держзамовлення,
гранти, цільове виділення коштів.

Органи місцевого самоврядування: муніципальні замов-лення,
цільове виділення коштів, спільна
реалізація проектів.

Міжнародні фонди та донори: гранти,
міжнародна технічна допомога, пільгове
кредитування, гуманітарна допомога.

Комерційні структури: спонсорська,
благодійна допомога грошима, послугами,
інформацією.

Власна комерційна діяльність: платні
послуги, вкладення в цінні папери, дохід від
лотерей, благодійні концерти або
презентації.

Приватні особи: пожертви, вклади,
заповіти.

Рис. 2. Види джерел фандрайзингу
Джерело: розробка автора

Визначення місії

Сприятливі

Зовнішнього

Несприятливі

Оцінка середовища здійснення фандрайзингової діяльності
Внутрішнього

Слабкі сторони проекту соціальноСильні сторони проекту соціальноекономічного розвитку сільських територій економічного розвитку сільських територій
Бажані параметри проекту соціально-економічного розвитку
сільських територій
Розробка політики фандрайзингової діяльності
Реалізація фандрайзингової діяльності:
вибір методів проведення фандрайзингу;
встановлення відповідальності за проведення фандрайзингу;
отримання ресурсів на реалізацію проекту
Моніторинг і оцінка виконання
РЕЗУЛЬТАТ:
аналіз та оцінка здійснення діяльності;
подяка;
звітність;
розробка перспектив подальшої фандрайзингової діяльності
Рис. 3. Алгоритмізована модель фандрайзингової діяльності на сільській території
Джерело: розробка автора

48

// International scientific journal «Internauka».
Series: «Economic sciences» // № 1 (45), vol. 1, 2021
Перспективи використання фандрайзингу для
забезпечення розвитку сільських територій є знач‑
ними, однак для цього першочерговим завданням
є проведення роз’яснювальної роботи щодо його
потенційних переваг. Поряд з цим необхідним є
формування сприятливого середовища для донорів
через удосконалення податкового законодавства та
створення можливостей використання податкових
стимулів, інституційних гарантій щодо фандрай‑
зингової діяльності. Перспективним напрямком
активізації фандрайзингової діяльності на сільських
територіях є опанування методик її здійснення.
Важливим є розроблення алгоритму проведення
оцінки ефективності суспільного проекту, який би
був зрозумілим для використання для всіх сторін
фандрайзингової діяльності, про що свідчить ви‑
вчений закордонний та вітчизняний досвід органі‑

// Economy //
зацій, які здійснюють фандрайзингову діяльність
(донори частіше вкладають ресурси на реалізацію
конкретних програм та проектів, ніж довгостроко‑
вих та глобальних).
Висновки та перспективи подальших досліджень
у даному напрямку. Таким чином формування ефек‑
тивної моделі розвитку сільських територій актуа‑
лізує необхідність залучення альтернативних дже‑
рел фінансування проектів соціально-економічного
розвитку. Так, аналіз тенденцій розвитку сільських
територій доводить, що на територіях де реалізуєть‑
ся стратегія розвитку, яка розрахована не тільки на
бюджетне фінансування, але, насамперед, на ство‑
рення сприятливих умов для залучення позабюджет‑
них коштів має змогу подолати кризову ситуацію
в забезпеченні фінансування стійкого соціально-
економічного розвитку сільських територій.
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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В 2020 ГОДУ
GLOBAL CHALLENGES FOR OIL ANF
FAT INDUSTRY OF UKRAINE IN 2020

Анотація. У статті розглянуто проблеми олійно-жирової галузі у 2020–2021 маркетинговому році та основні причини
їх виникнення. Визначено стратегічну важливість олійно-жирової галузі для економіки країни в цілому.
Результативність діяльності даної галузі, починаючи із 1999, коли було введене експортне мито на насіння соняшнику,
щороку продовжує підтверджувати переваги переходу економіки від сировинного типу, перетворюючись на сировинний
придаток для економік розвинених країн, до створення конкурентного продукту з високою доданою вартістю всередині
країни. В статті було зазначено, що падіння урожайності олійних у 2020 році на 15%, значно вплинуло на формування
цінової політики на насіння олійних та негативно відобразилося на діяльності переробних підприємств. Обґрунтовано
необхідність державного втручання при неконтрольованому зрості цін на сировину та максимальне обмеження експорту
сировини з країни. Від якості рішень, що приймаються на державному рівні сьогодні, залежать в значній мірі продовольча
безпека нашої країни та розвиток вітчизняного сільського господарства. Для стабільного та динамічного розвитку агропромислового комплексу України та зокрема олійно-жирової промисловості, необхідно підтримувати активну співпрацю
між державою та бізнесом, що допоможе більш активно залучати іноземні інвестиції та виробляти продукцією із більшою
доданою вартістю. Встановлено, що при загальній потужності переробки насіння олійних культур на рівні 23 мл тн на рік,
існує необхідність максимального стримування експорту. Оскільки переробляється максимум 16 млн. тон соняшника та
близько 1 млн. тон сої та ріпаку разом, є потреба збільшити переробку шляхом запровадження експортного мита на все
олійне насіння, таким чином стимулюючи не експорт сировини, а переробку та експорт готової продукції.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, олійно-жирова промисловість, ціноутворення, валовий збір, дефолт.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы масложировой отрасли в 2020–2021 маркетинговом году и основные
причины их возникновения. Определена стратегическая важность масложировой отрасли для экономики страны в целом.
Результативность деятельности данной отрасли, начиная с 1999, когда была введена экспортная пошлина на семена подсолнечника, ежегодно продолжает подтверждать преимущества перехода экономики от сырьевого типа, превращаясь
в сырьевой придаток для экономик развитых стран, к созданию конкурентного продукта с высокой добавленной стоимостью
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внутри страны. В статье было указано, что падение урожайности масличных в 2020 году на 15%, значительно повлияло
на формирование ценовой политики на семена масличных и негативно отразилось на деятельности перерабатывающих
предприятий. Обоснована необходимость государственного вмешательства при неконтролируемом росте цен на сырье
и максимальное ограничение экспорта сырья из страны. От качества решений, принимаемых на государственном уровне сегодня, зависят в значительной степени продовольственная безопасность нашей страны и развитие отечественного
сельского хозяйства. Для стабильного и динамичного развития агропромышленного комплекса Украины и в частности
масложировой промышленности, необходимо поддерживать активное сотрудничество между государством и бизнесом,
что поможет более активно привлекать иностранные инвестиции и производить продукцию с большей добавленной стоимостью. Установлено, что при общей мощности переработки семян масличных культур на уровне 23 мл тн в год, существует
необходимость максимального сдерживания экспорта. Поскольку перерабатывается максимум 16 млн. тонн подсолнечника
и около 1 млн. тонн сои и рапса вместе, есть необходимость увеличить переработку путем введения экспортной пошлины
на все масличные семена, таким образом стимулируя не экспорт сырья, а переработку и экспорт готовой продукции.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, масложировая промышленность, ценообразование, валовый сбор,
дефолт.
Summary. The article deals with the problems of the oil and fat industry in the 2020–2021 marketing year and the main reasons for their occurrence. The strategic importance of the oil and fat industry for the country’s economy as a whole has been determined. The performance of this industry, since 1999, when the export duty on sunflower seeds was introduced, annually continues
to confirm the advantages of the economy’s transition from a raw material type, turning into a raw material appendage for the
economies of developed countries, to the creation of a competitive product with high added value within the country. The article
pointed out that a 15% drop in the yield of oilseeds in 2020 significantly influenced the formation of a pricing policy for oilseeds
and negatively affected the activities of processing enterprises. The necessity of state intervention in case of uncontrolled growth
of prices for raw materials and the maximum restriction of export of raw materials from the country are substantiated. The food
security of our country and the development of domestic agriculture largely depend on the quality of decisions made at the state
level today. For the stable and dynamic development of the agro-industrial complex of Ukraine, and in particular the oil and fat
industry, it is necessary to maintain active cooperation between the state and business, which will help to attract foreign investments more actively and produce products with higher added value. It was found that with the total processing capacity of oilseeds
at the level of 23 mln tons per year, there is a need to contain exports as much as possible. Since a maximum of 16 million tons of
sunflower and about 1 million tons of soybeans and rapeseed are processed, there is a need to increase processing by introducing
an export duty on all oilseeds, thus stimulating not the export of raw materials, but the processing and export of final products.
Key words: agro-industrial complex, oil and fat industry, pricing, gross harvest, default.
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остановка проблеми. Враховуючи той факт, що
олійно-жирова промисловість є однією з ключо‑
вих для української економіки, та відіграє важливу
роль у формуванні позитивного сальдо продукції
агропромислового комплексу, важливо оцінити
негативний вплив ситуації поточного року із різким
удорожчанням насіння олійних культур, масовим
експортом сировини та значним недозавантаженням
переробних підприємств. Дані проблеми матимуть
негативний вплив на подальше функціонування
галузі, тому потребують вирішення та подальшого
моніторингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботі
та ролі підприємств олійно-жирової промисловості,
економічній ефективності та конкурентоспроможно‑
сті виробництва олійних культур присвячено праці
Капшука С. П. [1], Швед Т. В. [2], Жадан Т. А. [3],
Казанджі А.В [4], Фадєєва Л. В. [5].
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Узагальнення основних викликів, з якими
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зіштовхнулася олійно-жирова промисловість у по‑
точному маркетинговому році. Виявлення слабких
сторін вітчизняних підприємств. Визначення шля‑
хів подолання даних викликів за рахунок державно‑
го регулювання та прийняття вірних управлінських
рішень.
Виклад основного матеріалу. Не дивлячись на
економічну кризу, олійно-жирова промисловість
України чи не єдина в українській економіці, яка не
лише продовжує функціонувати, являється бюдже‑
тоутворюючою та демонструє позитивну динаміку,
але й залишається інвестиційно привабливою. Осо‑
бливістю даної галузі є той факт, що вона завжди
балансувала інтереси сільськогосподарських госпо‑
дарств, переробних підприємств та кінцевого спо‑
живача. При цьому іноземні трейдери та холдинги
із задоволенням вкладають мільйони доларів для
переробки та експорту високоякісного продукту.
2020 рік виявився непростим для усіх галузей
промисловості, в тому числі для олійно-жирової.
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Окрім пандемії, сильний вплив на роботу галузі
спричинила засуха та падіння урожайності усіх
олійних та зернових культур. Негативні тенден‑
ції, пов’язані з пандемією COVID‑19, напряму мали
вплив на олійно-жирову промисловість, оскільки
у багатьох країнах спостерігалось зниження торгі‑
вельної активності. Зокрема, аналітики прогнозува‑
ли зниження світового виробництва соняшникової
олії на 1 млн. тн у порівнянні із 2019 роком, в ос‑
новному через зменшення виробництва в основних
країнах-експортерах, Україні та Росії на фоні збіль‑
шення експорту насіння соняшнику та росту його
вартості для переробних підприємств.
2020–2021 маркетинговий рік сколихнув світо‑
вий ринок рослинних олій аномальним зростом цін,
що мало неабиякий вплив на стан олійно-жирової
галузі України, однієї із ключових ланок україн‑
ської економіки, у складне та подекуди безвихідне
становище.
Новини про те, що у поточному році соняшни‑
кова олія стала найдорожчою рослинною олією
у світі ніяк не стали приводом для радощів для пе‑
реробних підприємств та не спричинили шалений
зріст економіки України. Навпаки, даний період
був характерним зниженням виробництва насіння
олійних культур, зростанням експорту насіння та
численними дефолтами на ринку рослинних олій.
Масові невиконання контрактів були пов’яза‑
ні з тим, що тема неврожаю добре розігріла ціни
на соняшник, який влітку контрактували по ціні
390–400 дол за тонну, та з цим урахуванням було
заключено форвардні угоди з іноземними компа‑
ніями на олію та шрот. Починаючи з вересня ціна

на соняшник поступово почала зростати та дійшла
до відмітки у 780–800 дол. за тонну. Таким чином,
в країні склалася ситуація, коли переробні підпри‑
ємства не могли купити сировину та працювали
упівсили, а то й зовсім припиняли діяльність.
З початку збиральної кампанії 2020 року, стало
зрозуміло, що типового сценарію зросту та падіння
ціни не варто очікувати та даний сезон буде карди‑
нально відрізнятися від усього, що бачив світовий
ринок до цього. Ринок рослинних олій — це система
з об’єктами та зв’язками, яка піддається аналізу,
проте рішення не завжди приймаються в той самий
момент. Вплив на ціноутворення на соняшникову
олію протягом сезону можуть здійснювати різно‑
манітні фактори, іноді більше 20 у різні моменти.
Вони змінюють свою вагу та значимість, та мають
певний момент, який впливає на швидкість зміни
ціни та її величину. До подібних факторів варто від‑
нести наступні:
– Ціни на рослинні олії у світі (пальмова, ріпакова,
соєва);
– Ціни на нафту;
– Погодні умови та кількість урожаю;
– Попит-пропозиція на глобальному ринку;
– Стоки в портах Чорноморського регіону та напов‑
неність ринків;
– Форс-мажорні фактори (як пандемія Covid‑19 у
2020 році).
Відтак, об’єм врожаю у поточному маркетингово‑
му році став одним з факторів, що спричинили зріст
ціни на олію, та цим самим максимально підвищило
ціну на насіння. Як бачимо на графіку, загальна
наявна кількість насіння соняшнику на переробних
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Рис. 1. Ціни на рослинні олії, дол/тн
Джерело: [6]
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Загальна наявність
У підприємств, які безпосередньо їх вирощують
У підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням
Рис. 2. Динаміка загальної наявності насіння соняшнику, тис. тн
Джерело: [7]

підприємствах та тих, що займаються вирощуван‑
ням та зберіганням олійних, значно менша аніж
у минулому році. Так, загальна наявність станом
на 1 жовтня 2020 року була майже на 2 мільйони
тон менша аніж у 2019 році. Це говорить про те,
що в повній мірі свої зобов’язання підприємства
виконати не змогли, сільськогосподарські підприєм‑
ства не поставляли сировину, а заводи автоматично
прострочували поставки олії та інших продуктів
переробки.
Ситуація із недозавантаженістю підприємств та
нестабільною ситуацією із постачання посилюється
тим фактом, що перехідні залишки олійних культур
будуть на досить низькому рівні, що ускладнить
роботу галузі у наступні півроку.
Ще одна загроза — приріст експорту соняшни‑
кового насіння в три рази порівняно із попереднім
роком. Експортувавши за період з вересня по гру‑
день 2020 року 150 тис тн насіння соняшнику, по‑
ставлена під загрозу безперебійна робота заводів та
доступність цін на внутрішньому ринку. Основними
імпортерами українського насіння були Туреччина
та Болгарія, які в умовах нехватки сировини на вну‑
трішньому ринку через зниження валового збору,
також на фоні постійно зростаючих цін на соняшни‑
кову олію. Туреччина у листопаді 2020 року обну‑
лила імпортне мито на соняшник для підтримання
власного ринку, що ще більше посилило зріст цін
в Україні та Росії [6].
На нашу думку, варто було своєчасно реагувати
на здорожчання базових продуктів, пов’язаних із
кон’юнктурою світових ринків та запровадити збіль‑
шення експортного мита для стримування вивезен‑
ня сировини із країни. Керівники олійнодобувних
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підприємств України звернулись до уряду України
з проханням прискорити застосування спеціальних
захисних заходів у вигляді додаткового збору при
експорті насіння соняшнику до країн ЄС в обсягах
понад 100 тис. тонн відповідно до Положень ст. 31
Розділу IV та Додатку 1-D до Угоди про асоціацію,
якою передбачено, що Україна може застосовувати
спеціальні заходи щодо експорту окремих видів то‑
варів, які на разі обкладаються експортним митом,
зокрема насіння соняшнику [7].
Об’єм врожаю соняшнику у світі зменшився у по‑
точному році з близько 56 млн. тон до 51 млн. тн
в поточному сезоні, а в Причорноморському регіоні
втрати були найбільшими. Порівнюючи вал зерна
з минулим роком, з таблиці яскраво видно, що площі
збирання у 2020/2021 маркетинговому році незнач‑
но зросли у 2020/2021 року, проте врожайність зни‑
зилась на 17%, а валовий збір зменшився на 12%.
Говорячи про олійність, більшість переробних
підприємств мало звертали увагу на цей фактор (за‑
звичай олійність має бути вища за 46%), оскільки
сировини було недостатньо та будь-яке надходження
приймалося без заперечень. Варто зазначити, що
втрата олійності була зафіксована на рівні 1%, та
далеко не всюди. Там, де технологія була витрима‑
на, вміст олії в українських виробників фіксувався
на рівні 50% та більше [8]. Враховуючи позитивну
цінову динаміку поточного маркетингового року
для фермерів, можна з впевненістю сказати, що
соняшник буде однією з основних ярих культур на
наступний сезон.
Серед причин збільшення площ під посівом со‑
няшнику минулого року є недосів пшениці, коли
через несприятливі погодні умови аграрії посіяли
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Таблиця 1

Виробництво основних видів насіння олійних культур у 2019–2021 МР
Найменування

Площі збирання,
тис. га

Валовий збір,
тис. тонн

Урожайність, т/га

2020/21

2019/20

%

2020/21

2019/20

%

2020/21

2019/20

Насіння соняшнику

6381

5928

108

2,06

Насіння ріпаку

1104

1285

86

2,34

Соя

1323

1579

86

РАЗОМ

8808

8792

100,2

%

2,56

80

13 135

15254

86

25,6

91

2 586

3280

79

2,09

2,29

91

2 770

3698

75

2,09

2,52

83

18 491

22 232

88

Джерело: [7]

озимих менше, ніж планували і більше площ відвели
під соняшник. Навесні погодні умови також віді‑
грали свою роль у стані озимих, і аграрії пересівали
ріпак та пшеницю, або ж сіяли соняшник.
Майже з впевненістю можна сказати, що сезон
2021 року також буде характеризуватися збільшен‑
ням посівів соняшнику, оскільки були деякі труд‑
нощі з посівом озимих восени 2020 року, за даними
Української зернової асоціації, засіяно було 96%
від плану (7,8 замість 8,2 млн. га запланованих).
За словами директора організації «Укроліяпром»
Степана Капшука, якщо ціна на соняшник буде
$800 за тонну, то цього року ним засіють не 6 млн.
га, а 7 млн. га, адже нині це найбільш прибуткова
культура. І таким чином аграрій компенсує свої
втрати від недобору врожаю. Нині затрати на 1 га
становлять 10–15 тис. грн., за середньої урожайності
соняшнику 2 т/га аграрій отримує мінімум 30 тис
грн/га прибутку від реалізації соняшнику. Тому со‑
няшник будуть сіяти, а відповідно й переробляти [1].
Основний фактор, що впливає на ціноутворення
на ринку соняшникової олії та продуктів переробки
являється виробництво найбільш дешевої олії —
пальмової. До 2025 року виробництво пальмової олії
збільшиться на 20–25 мільйонів тон, а доля інших
рослинних олій буде зменшуватися. Звичайно, це
не зможе не вплинути на ціну на українську сояш‑
никову олію.
Кожного року тенденція до зближення цін на
пальмову та соняшникову олію стає все більш оче‑
видною, а це говорить про те, що ціну на соняшнико‑
ву олію потрібно буде стримувати, проте є ряд факто‑
рів який навряд чи дозволить це зробити. По-перше,

відкриття ринку землі спровокує зріст собівартості,
оскільки буде збільшуватися ціна оренди і купівлі
землі. По-друге, фактор дешевої робочої сили в Укра‑
їні тим паче в аграрній сфері майже вичерпав себе.
Збільшення присутності міжнародних холдингів на
території України означає зріст середньої заробітної
плати та автоматично ріст собівартості продукції за
рахунок адміністративних витрат.
Висновки з проведеного дослідження. В роботі
було описано стан олійно-жирової промисловості
та визначено основні проблеми і виклики, які впли‑
вали на роботу галузі у поточному маркетинговому
році. Можна підсумувати, що 2020 рік був нетипо‑
вим і показовим у плані прийняття рішень та виходу
із критичних ситуацій. Недобір врожаю та зростан‑
ня світових цін на рослинні олії мали негативний
вплив на роботу переробних підприємств, оскільки
заключення форвардних контрактів на продукти
переробки передбачувало певні закупівельні ціни,
які в сезон виросли ледь не втричі.
Таким чином, велика кількість дефолтів змусила
збитково працювати більшість заводів. Вчасне реа‑
гування з боку держави для стримування експорту
змогло б зупинити неконтрольований ріст цін на
сировину та експорт насіння за кордон.
Більше того, компаніям слід розробляти страте‑
гії по експорту продукції із більшою доданою вар‑
тістю: замість сирої олії реалізувати бутильовану,
рафіновану та високоолеїнову олії, заміть шроту та
жирних кислот — готові корми. Прийняття подібних
управлінських рішень виведе олійно-жировий сек‑
тор України на новий рівень із більшою кількістю
конкурентних переваг та вищою маржинальністю.
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КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗІСТАВНОСТІ
ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦІНОУТВОРЕННЯ
КОРРЕКТИРОВКА ПАРАМЕТРОВ СОПОСТАВИМОСТИ
ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ADJUSTING THE COMPARABILITY PARAMETERS
OF TRANSACTIONS FOR TRANSFER PRICING PURPOSES

Анотація. У статті визначено актуальність боротьби із відмиванням коштів та ухиленням від оподаткування, що
узагальнюється у посиленні контролю за трансфертним ціноутворенням. Обґрунтовано, що однією із головних проблем
застосування методів трансфертного ціноутворення є аналіз потенційно зіставних операцій, що мають певні відмінності
від контрольованих операцій, що породжує необхідність проведення якісних коригувань зіставності. Визначено основні
деталі застосування усіх типів коригування умов операцій з метою приведення до зіставності. Розкрито послідовність
застосовування наступних коригувань: коригування на терміни оплати; коригування на умови поставки; коригування на
валюту розрахунків; коригування на обсяг; коригування умов контрактів (приведення ф’ючерсу до споту); коригування на
оборотний капітал. Доведено, що при застосуванні методу чистого прибутку для контролю цін доцільно провести коригування показників рентабельності, щоб нівелювати суттєві відмінності в дебіторської та кредиторської заборгованості,
товарно-матеріальних запасах за даними аналізованої компанії і потенційно зіставної компанії. Зазначено, що коригування
порівнянності є доречними лише для відмінностей, які матимуть істотний вплив на порівняння. Деякі відмінності постійно
існують між ознаками порівнянності контрольованих операцій платника податків та третьої сторони. Порівняння може бути
доречним, незважаючи на не відкориговану розбіжність, за умови, що розбіжність не має істотного впливу на надійність
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порівняння. У статті також досліджено основні параметри зіставності операцій, розкрито проблематику застосування коригувань, проаналізовано порядок застосування коригувань, наведено актуальні механізми проведення найпоширеніших
коригувань, які можуть бути застосовні платниками податків при підготовці документації із трансфертного ціноутворення.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, контрольована операція, коригування параметрів, зіставна операція,
податок на прибуток.
Аннотация. В статье определена актуальность борьбы с отмыванием средств и уклонением от налогообложения, что
обосновывается усилением контроля за трансфертным ценообразованием. Обосновано, что одной из главных проблем
применения методов трансфертного ценообразования является анализ потенциально сопоставимых операций, имеющих
определенные отличия от контролируемых операций, что порождает необходимость проведения качественных корректировок сопоставимости. Определены основные детали применения всех типов корректировки условий сделок с целью
приведения к сопоставимости. Раскрыто последовательность применения следующих корректировок: корректировка на
сроки оплаты; корректировки на условия поставки; корректировки на валюту расчетов; корректировки на объем; корректировки условий контрактов (приведение фьючерса к спота) корректировки на оборотный капитал. Доказано, что при
применении метода чистой прибыли для контроля цен целесообразно провести корректировку показателей рентабельности, чтобы нивелировать существенные различия в дебиторской и кредиторской задолженности, товарно-материальных
запасах по данным анализируемой компании и потенциально сопоставимой компании. Отмечено, что корректировка
сопоставимости уместны только для различий, которые будут иметь существенное влияние на сравнение. Некоторые
различия постоянно существуют между признаками сопоставимости контролируемых операций налогоплательщика
и третьей стороны. Сравнение может быть уместным, несмотря на не откорректированную расхождение, при условии,
что расхождение не имеет существенного влияния на надежность сравнения. В статье также исследованы основные
параметры сопоставимости операций, раскрыто проблематику применения корректировок, проанализирован порядок
применения корректировок, приведены актуальные механизмы проведения самых распространенных корректировок,
которые могут быть применимы налогоплательщиками при подготовке документации по трансфертному ценообразованию.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, контролируемая операция, корректировка параметров, сопоставимая операция, налог на прибыль.
Summary. The article defines the relevance of the fight against money laundering and tax evasion, generalizes in strengthening control over transfer pricing. It is substantiated that one of the main problems of application of transfer pricing methods is
analysis of potentially comparable transactions that have certain differences from controlled transactions, generates the need
for qualitative adjustments of comparability. The main details of applying all types of adjustments to the conditions of transactions in order to make them comparable are disclosed. The sequence of application of the following adjustments is disclosed:
adjustments for payment terms; adjustments for delivery terms; adjustments for currency of settlement; adjustments for volume;
adjustments for contract terms (bringing futures to spots) adjustments for working capital. It is proved that when applying the
net profit method for price control it is reasonable to make adjustments to profitability indicators to level out the significant differences in accounts receivable, accounts payable, inventories according to the analyzed company and potentially comparable
company. It is noted that comparability adjustments are appropriate only for differences that would have a material impact on
the comparison. Some differences consistently exist between the comparability attributes of controlled transactions of a taxpayer and a third party. Comparison may be appropriate despite an uncorrected difference, provided the difference does not have a
material effect on the reliability of the comparison. The article also investigates the basic parameters of comparability of transactions, discloses the problems of applying adjustments, analyzes the procedure for applying adjustments, and provides relevant
mechanisms for the most common adjustments that can be applied by taxpayers when preparing transfer pricing documentation.
Key words: transfer pricing, controlled transaction, parameter adjustment, comparable transaction, income tax.
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роблема постановки. В умовах поглиблення
світової економічної кризи спричиненої коро‑
навірусною інфекцією, все більшої актуальності на‑
буває боротьба із відмиванням коштів та ухиленням
від оподаткування, що узагальнюється у посиленні
контролю за трансфертним ціноутворенням.
Аналіз останніх досліджень. Питанню трансферт‑
ного ціноутворення приділяється особлива увага в на‑
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укових дослідженнях західних учених. Дослідження
політики трансфертного ціноутворення втілилися
в працях А. Вагенгофера, Д. Ватсон [10], К. Г. Друрі,
Н. Допух [7], Д. Драке, С. Еммануель [8], Д. Кюппер,
Д. Пфафф, П. Хорвачата, І. Шарав [9] та інші.
Різні аспекти трансфертного ціноутворення
в Україні висвітлювалися в працях таких учених,
як Н. В. Волошанюк, П. В. Дзюба, М. В. Романюк
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[4], О.О. Т. Г. Савченко [5] та інші, які досліджу‑
вали особливості трансфертного ціноутворення та
його розвиток.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті виступило дослідження основних
складових застосування найпоширеніших типів
коригування умов операцій з метою приведення
до зіставності, проблематики застосування кори‑
гувань, актуальних механізмів проведення найпо‑
ширеніших коригувань, які можуть бути застосовні
платниками податків при підготовці документації
із трансфертного ціноутворення.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в умовах
викликів глобалізаційних процесів перед науков‑
цями постає актуальне питання щодо коригування
параметрів зіставності операцій для цілей транс‑
фертного ціноутворення.
Проведений аналіз наукових джерел засвідчив [4;
7; 8], що на практиці найбільш розповсюдженими
є наступні види коригувань:
1) при використані методу «порівняльної неконт
рольованої ціни» в більшості випадків доцільно
послідовно (у вказаному нижче порядку) засто‑
совувати наступні коригування (включаючи,
але не обмежуючись): коригування на терміни
оплати; коригування на умови поставки; кори‑
гування на валюту розрахунків; коригування на
обсяг; коригування умов контрактів (приведення
ф’ючерсу до споту);
2) при використані методу «чистої рентабельності»
може застосовуватись коригування на оборотний
капітал.
Нижче наводимо деталі застосування усіх типів
коригування умов операцій з метою приведення до
зіставності.
Коригування на терміни оплати. Зазвичай,
з різними контрагентами підприємство укладає різні
договори, і навіть при поставці ідентичного товару
можуть відрізнятися умови здійснення такої опе‑
рації. Однією з таких умов є терміни розрахунків
за поставлений товар / надані послуги.
Крок 1. Необхідно визначити базові терміни оп‑
лати, до яких будуть приводитися контрольовані
та зіставні угоди (РРбаз). Наприклад, це може бути
100% попередня оплата (тобто базове відтерміну‑
вання платежу прирівнюється до нуля).
Крок 2. У відповідності до умов договорів визна‑
чаються терміни оплати в межах контрольованої
операції та зіставної операції (РРфакт).
Крок 3. По кожній угоді визначається різниця
в термінах оплати (РРбаз – РРфакт).
Крок 4. Визначається ставка рефінансування На‑
ціонального банку України (r), що діяла на дати угод.
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Крок 5. В залежності від визначених інтервалів
періоду дії ставки рефінансування по кожній угоді
необхідно розрахувати окремий коефіцієнт коригу‑
вання (розмір коригування припадає на 1 одиницю
базової ціни) за формулою (1):
кор.
Kум
.опл. = r ×

PPбаз − PPфакт

(1)

Т

кор.
де Kум
.опл. — коефіцієнт коригування;
r — ставка рефінансування НБУ;
РРбаз — базові терміни оплати;
РРфакт — договірні терміни оплати;
Т — кількість календарних днів у році.
Крок 6. По кожній операції розраховується ско‑
ригована ціна за формулою (2):

(

)

кор.
кор.
кор.
Рум
.опл.= Рбаз + Рбаз × Кум.опл.= �Рбаз × 1 + Кум.опл. (2)

кор.
де Рум
.опл. — відкоригована на умови оплати ціна;
Рбаз — ціна до коригування.
Коригування на умови поставки. Зазвичай на
практиці використання коригування на умови по‑
ставки можливе, тільки якщо в наявності внутрішні
зіставні операції [4]. При використанні зовнішніх
джерел інформації щодо ринкових цін (біржові ко‑
тирування, дані інформаційно-цінових агентств)
у підприємства виникає додаткова необхідність по‑
шуку достовірної і підтвердженої інформації щодо
розміру витрат на транспортування.
Алгоритм розрахунку коригування на умови
транспортування наступний:
Крок 1. За фактично понесених витрат визнача‑
ються комерційні витрати для кожного виду відван‑
тажень (EXW, FCA, CPT, FOB тощо) і по кожному
ринку збуту (внутрішній ринок, експорт). У разі
якщо окремий вид витрат відноситься на кілька
видів відвантажень і фактичний розмір витрат,
що припадає на кожен вид відвантаження точно
ідентифікувати не можна, такі витрати потрібно
розподілити між базисами поставок пропорційно ви‑
значеним драйверам. Ці драйвери повинні найбільш
точно визначати економічну сутність операції, по
якій утворилися відповідні витрати. На практиці,
найчастіше витрати розподіляються пропорційно
обсягам поставленої продукції в натуральному ви‑
раженні.
Крок 2. По кожному виду відвантажень і ринків
збуту потрібно визначити розмір питомих комер‑
ційних витрат на одиницю реалізованої продукції.
Крок 3. Розмір коригування на умови поставки
визначається за формулою (3):
ан.угод
баз.
КРУП =
− КРуп
× КРуд
. �

(3)
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де КРУП — розмір коригування ціни на умови по‑
ставки;
ан.угод
КРуп
— розмір питомих комерційних витрат
на одиницю реалізованої продукції за операцією,
умови якої коригуються;
баз.
КРуд
. — розмір питомих комерційних витрат на
одиницю реалізованої продукції в межах операцій,
до базових умов поставки яких наводяться ціни всіх
аналізованих угод.
Коригування на валюту розрахунків. Якщо всі
угоди (і аналізовані (контрольовані), і зіставні) здій‑
снюються в гривні, то застосування коригування
на валюту розрахунків не потрібно. На практиці
така ситуація зазвичай характерна для продажів
на внутрішньому ринку.
Але якщо у компанії є розрахунки у валюті (на‑
приклад, експортні операції), то для забезпечення
сумісності з контрольованою операцією, ціни всіх
порівнянних операцій необхідно перераховувати за
офіційним курсом НБУ на дату здійснення контро‑
льованої операції / транзакції.
Коригування на обсяг. Поняття коригування
на обсяг саме по собі корелює з поняттям знижки.
Якщо при реалізації продукції компанія фактично
знижки не надає, то і для цілей податкового контро‑
лю цін застосовувати такі коригування не потрібно.
Відповідно, зіставними визнаються тільки операції
з приблизно рівними обсягами продажів.
Інша ситуація, коли в компанії діє затверджена
політика знижок або положення про них закріплені
в договорах на поставку, і фактичні ціни реалізації
встановлюються з урахуванням дисконту. У цьому
випадку підприємство на цілком законних підставах
може робити зворотні коригування до цін реаліза‑
ції. Алгоритм таких коригувань буде протилежним
процедурі надання знижок.
Коригування на оборотний капітал. При за‑
стосуванні методу чистого прибутку для контро‑
лю цін доцільно провести коригування показників
рентабельності, щоб нівелювати суттєві відмінно‑
сті в дебіторської та кредиторської заборгованості,
товарно-матеріальних запасах за даними аналізо‑
ваної компанії і потенційно зіставної компанії [10].
Проведення коригувань оборотного капіталу необ‑
хідне з наступних причин [6]:
1. Істотний розмір дебіторської заборгованості
може свідчити про те, що компанія надає своїм по‑
купцям тривалу відстрочку платежу. Відповідно,
справедлива ринкова ціна повинна включати про‑
центну складову, щоб відображати такі умови оплати.
2. Концентрація великого обсягу оборотних
коштів у складі дебіторської заборгованості (ДЗ)
і / або товарно-матеріальних запасів (ТМЗ) може
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спричинити нестачу ліквідних коштів. Відповідно,
виникне необхідність у залученні позикових коштів.
Це, в свою чергу, призведе до підвищення витрат на
сплату відсотків.
3. Аналогічна ситуація складається при істотно‑
му розмірі кредиторської заборгованості (КЗ), так
як це призведе до зменшення витрат на виплату
відсотків (альтернативне джерело фінансування)
і коригування собівартості.
Коригування оборотного капіталу застосовується,
щоб усунути істотні відмінності у витратах на ви‑
плату відсотків між аналізованої компанією і потен‑
ційно зіставною (з допущенням, що такі відмінності
впливають на рентабельність).
Алгоритм здійснення коригування на оборотний капітал наступний:
Крок 1. Необхідно визначити відмінності в показ‑
никах дебіторської, кредиторської заборгованості
і ТМЗ досліджуваної компанії і потенційно зістав‑
ної компанії за аналізовані періоди (ДЗ+ТМЗ–КЗ).
Важливим моментом при проведенні коригування є
те, в який момент часу порівнюється розмір ДЗ, КЗ
і ТМЗ для аналізованої і порівнянних організацій.
Як правило, ці показники доцільно порівнювати
на кінець фінансового року. Однак, це може бути
необґрунтовано, якщо обраний момент часу не відо‑
бражає звичайних показників оборотного капіталу
протягом року (наприклад, через значних коливань
в результаті сезонності). У такому випадку рекомен‑
дується використовувати середні значення ДЗ, КЗ
і ТМЗ протягом року.
Крок 2. Залежно від використовуваного показ‑
ника рентабельності (активів, капіталу, продажів
і ін.) потрібно вибрати показник, щодо якого будуть
проводитися коригування оборотного капіталу. На‑
приклад, якщо використовується показник чистої
рентабельності, то будь-які відмінності в оборотному
капіталі порівнянних організацій повинні розрахо‑
вуватися щодо виручки від реалізації.
Крок 3. Розраховується величина відмінностей
показників оборотного капіталу по відношенню до
обраної бази по компанії, що досліджується та зі‑
ставній компанії за аналізовані періоди (4):
ДЗ + ТМЗ − КЗ
=
∆ОбК
× 100��%
(4)
В
де ∆ОбК — різниця відношення оборотного капі‑
талу до виручки;
ДЗ — дебіторська заборгованість;
ТМЗ — товарно-матеріальні запаси;
КЗ — кредиторська заборгованість;
В — виручка від реалізації.
Крок 4. За кожен аналізований період (i) потріб‑
но розрахувати відхилення величини показників
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оборотного капіталу по відношенню до обраної базі
потенційно порівнянних організацій від відповідних
показників Компанії (5):
∆i = ∆ОбкiКомп − ∆ОбкiЗіст.ком.

(5)

де ∆i — величина відхилення оборотного капіталу
у період (i);
∆ОбкiКомп — різниця відношення оборотного
капіталу до виручки компанії, що досліджується
у період (і);
∆ОбкiЗіст.ком. — різниця відношення оборотного
капіталу до виручки зіставної компанії у період (і).
Крок 5. Необхідно скоригувати фінансові дані по‑
рівнянних компаній для відображення відмінностей
в показниках оборотного капіталу, щоб вирівняти
їх з величиною оборотного капіталу компанії, що
досліджується. Відкоригований показник рента‑
бельності розраховується за формулою
зкор
К=
К рент. + ∆і × r
рент.

(6)

зкор
де К рент
. — відкоригований показник рентабель‑
ності зіставного підприємства;
К рент. — показник рентабельності зіставного
підприємства без коригування.
Коригування біржових цін до умов спот. За‑
галом, за світовою практикою біржової торгівлі
ф’ючерсним контрактом (надалі у підрозділі —
«Ф’ючерс») вважається стандартний документ,
який засвідчує зобов’язання придбати (продати)
базовий актив у визначений час та на визначених
умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент
виконання зобов’язань сторонами контракту.
Аналогічне визначення Ф’ючерсу зазначено
у пп. 14.1.45.4. ПКУ [2]:

«ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) — стандарти‑
зований строковий контракт, за яким продавець
зобов’язується у майбутньому в установлений строк
(дата виконання зобов’язань за ф’ючерсним кон‑
трактом) передати базовий актив у власність покуп‑
ця на визначених специфікацією умовах, а покупець
зобов’язується прийняти базовий актив і сплатити
за нього ціну, визначену сторонами контракту на
дату його укладення.
Ф’ючерсний контракт виконується відповідно
до його специфікації шляхом постачання базового
активу та його оплати коштами або проведення між
сторонами контракту грошових розрахунків без
постачання базового активу.»
Ціна на Ф’ючерс є похідною від ціни на умовах
Спот — ціна, за якою продаються реальний товар,
цінні папери або валюта в даний час і в даному місці
на умовах негайної поставки. Ціна Спот застосову‑
ється в біржовій торгівлі, щоб закрити зобов’язання
за ф’ючерсними договорами, а також під час укла‑
дання угод Спот.
Для більшості товарів Ф’ючерсна ціна зазвичай
є вищою ціни Спот. Це обумовлено витратами на
зберігання, транспортування, страхування та інші
витрати які будуть неминучі при поставці активу
в майбутньому. Формування ціни ф’ючерсу із датою
поставки t можна описати за наступною формулою:
Ціна=
ЦінаСпот + �
Ф′ючерс,���t
+

Витратина
� �зберігання �активу,�транспортування,�
страхування,�інші �майбутні �витрати
t

Якщо Спот і Ф’ючерсну ціни зобразити графічно,
то при наближенні дати виконання ф’ючерсного
контракту графіки сходяться, тобто до моменту

Рис. 1. Типові співвідношення Ф’ючерсною та Спот цін
Джерело: розроблено авторами
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поставки товару ціна Ф’ючерсу дорівнює ціні Спот.
Це пояснюється зниженням витрат з плином часу
до нуля на дату поставки:
На рисунку 1 наведено два основі типи співвід‑
ношення Ф’ючерсної та Спот цін:
– Контанго — ситуація, коли Ф’ючерсна ціна про‑
тягом періоду котирування є вищою ціни Спот,
тобто Ф’ючерсна ціна містить премію до ціни Спот
(як і вказано у формулі вище — Витрати на збе‑
рігання активу, транспортування, страхування,
інші майбутні витрати). Дана ситуація вважається
нормальною, та є характерною для ринків фізич‑
ного товару (сільськогосподарської продукції,
нафто-хімічної промисловості, металів, тощо).
– Беквардейшн — ситуація, коли Спот ціна протя‑
гом періоду котирування Ф’ючерсу є вищою ціни
Ф’ючерсу, тобто Ф’ючерсна ціна містить дисконт
від ціни Спот. Така ситуація зазвичай спостері‑
гається на ринку деривативів, що продаються із
дисконтом (наприклад, облігації).
Різницю між Ф’ючерсною ціною та ціною Спот
за період t називають Базисом:
Базис t = ЦінаФ′ючерс, t − ЦінаСпот .

По завершенню котирування Ф’ючерсного контр‑
акту Базис наближається до нуля, а Ф’ючерсна та
Спот ціни прирівнюються між собою.
Основною методологією розрахунку Спот цін із
Ф’ючерсних цін є розрахунок показника базису,

та коригування ф’ючерсних цін на базис протягом
необхідного періоду (Рисунок 2).
Для прикладу розглянемо ситуацію, що зобра‑
жена на рисунку вище:
1. Протягом 1 року 3 Ф’ючерсні контракти (Ф’ю‑
черс 1, Ф’ючерс 2, Ф’ючерс 3) закінчили свої коти‑
рування у час T1, T2, T2 відповідно;
2. Як вже було описано вище, Ф’ючерсна ціна
на дату завершення котирування відповідає ціні
Спот. Таким чином, протягом року було визначено
три ціни Спот: P1, P2, P3;
3. Різниці між періодами ф’ючерсних контрактів
знаходимо наступним чином:
D1 = T2 – T1; D2 = T3 – T2; D3 = T4 – T3;
4. Базиси для кожного періоду знаходимо як різ‑
ницю між ціною Ф’ючерсу на певну дату та ціною
Спот:
B1 = F1 – P1; B2 = F2 – P2; B3 = F3 – P3;
5. Середньоденний базис, що діяв протягом року:
Bсер = (B1+B2+B3) / (D1+D2+D3)
6. Для знаходження спот ціни на певну дату оби‑
рається котирування Ф’ючерсу, що є найближчим до
закінчення котирування за мінусом середньоденного
базису помноженого на кількість днів між датою
котирування та датою закінчення цього ф’ючерсу.
Наприклад, Для знаходження ціни Спот у період
між T1 і Т2 буде застосовувано котирування Ф’ючерс
2. Таким чином, формула приведення Ф’ючерсної
ціни до ціни Спот дорівнює:

Рис. 2. Порядок визначення спот ціни протягом року
Джерело: розроблено авторами
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Ціна�Спот

ЦінаФ′ючерсу,��найближчого �для �закінчення �котирування −
− Базисна
� �деньСередній *

* Кількість �днів �до �закінчення �котирування �Ф'ючерсу

Висновки та перспективи подальших досліджень
у даному напрямі. У підсумку зазначаємо, що ко‑
ригування порівнянності є доречними лише для
відмінностей, які матимуть істотний вплив на по‑
рівняння. Деякі відмінності постійно існують між
ознаками порівнянності контрольованих операцій
платника податків та третьої сторони. Порівняння
може бути доречним, незважаючи на не відкориго‑
вану розбіжність, за умови, що розбіжність не має
істотного впливу на надійність порівняння. З іншого
боку, необхідність проведення численних та значних
коригувань ключових факторів порівнянності може
вказувати на те, що операції третьої сторони в дійс‑
ності не достатньо порівнянні. Не завжди коригу‑
вання є виправданими. Наприклад, коригування
відмінностей у дебіторській заборгованості не може
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бути надзвичайно корисним, якщо також існують
істотні відмінності у стандартах бухгалтерського
обліку, які не були усунені. Іноді також застосову‑
ються складні коригування для того, щоб створити
хибне враження того, що результат пошуку ознак
порівнянності є науково обґрунтований, надійний
та точний. Не слід розглядати деякі коригування
порівнянності, такі як щодо відмінностей у рівнях
оборотного капіталу, як «рутинними» та безспір‑
ними, та розглядати деякі інші коригування, такі
як щодо ризиків країни, як більш суб’єктивними,
а тому такими, що вимагають додаткового доведен‑
ня та надійності. Єдині коригування, які необхідно
провести, — це ті, які дійсно покращать порівнян‑
ність. Таким чином, усі зазначені способи коригу‑
вань цін та рентабельності з метою приведення їх до
зіставності мають вагомий вплив на ефективність
аналізу в цілому, що може бути покладено в основу
подальших досліджень.
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН
ІЗ СЕКТОРІВ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ:
ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН
ИЗ СЕКТОРОВ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
PUBLISHING ACTIVITIES AS ONE OF
THE CREATIVE ECONOMY SECTOR:
APPROACHES AND RESEARCH PERSPECTIVES

Анотація. Уже більше двадцяти років відбувається перехід від постіндустріальної економіки до економіки творчості,
мистецтва, оригінального та нестандартного мислення, тобто до креативної економіки. Усе життя людина тісно взаємодіє
з тими чи іншими секторами креативної економіки — слухаючи музику, відвідуючи театр, дивлячись фільм, читаючи книгу, приміряючи одяг або ж обираючи шпалери. Сьогодні має велике значення, як у повсякденному так і у професійному
житті, креативне мислення людини, її особливе бачення речей, що у поєднанні зі здобутими знаннями лягло в основу
креативної економіки.
Важливими є відновлювані ресурси креативної економіки, основними з яких є знання, досвід та уява, адже з їхньою
допомогою створюються оригінальні товари та надаються унікальні послуги.
У статті досліджено визначення поняття «креативна економіка». Проведено аналіз останніх публікацій присвячених
проблемам розвитку креативної економіки. Визначено, що ядром креативної економіки є людські цінності, за допомогою
яких, у цьому випадку, зберігається ідентичність нації.
У рамках дослідження проаналізовано кількість суб’єктів видавничої діяльності як однієї із ключових секторів креативної
економіки. Зазначено, що видавнича діяльність включає у себе не тільки книговидання або видання газет та журналів,
а також видання комп’ютерних ігор, програмного забезпечення, тощо. З’ясовано, що протягом 2010–2019 рр. найкраще
розвивалися підприємства які займалися виданням програмного забезпечення.
З проведеного дослідження стало зрозуміло, що наразі питання креативної економіки потребують різностороннього
глибокого вивчення. На прикладі дослідження кількості суб’єктів господарювання, що займаються видавничою діяльністю
було з’ясовано, що сектори креативної економіки мають багато проблем, про які свідчать нестабільні показники її динаміки.
Ключові слова: креативна економіка, людські цінності, культура, видавнича діяльність, суб’єкти господарювання, аналіз.
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Аннотация. Уже более двадцати лет происходит переход от постиндустриальной экономики к экономике творчества, искусства, оригинального и нестандартного мышления, то есть к креативной экономики. Всю жизнь человек тесно
взаимодействует с теми или иными секторами креативной экономики — слушая музыку, посещая театр, смотря фильм,
читая книгу, примеряя одежду или выбирая обои. Сегодня имеет большое значение, как в повседневной так и в профессиональной жизни, креативное мышление человека, его особое видение того, что в сочетании с полученными знаниями
легло в основу креативной экономики.
Важны возобновляемые ресурсы креативной экономики, основными из которых являются знания, опыт и воображение,
ведь с их помощью создаются оригинальные товары и предоставляются уникальные услуги.
В статье исследовано определение понятия «креативная экономика». Проведен анализ последних публикаций
посвященных проблемам развития креативной экономики. Определено, что ядром креативной экономики являются
человеческие ценности, с помощью которых, в этом случае сохраняется идентичность нации.
В рамках исследования проанализированы количество субъектов издательской деятельности как одной из ключевых
секторов креативной экономики. Отмечено, что издательская деятельность включает в себя не только книгоиздания или
издание газет и журналов, а также издание компьютерных игр, программного обеспечения и тому подобное. Установлено,
что в течение 2010–2019 гг. лучше развивались предприятия которые занимались изданием программного обеспечения.
Из проведенного исследования стало понятно, что сейчас вопрос креативной экономики требуют разностороннего
глубокого изучения. На примере исследования количества субъектов хозяйствования, занимающихся издательской
деятельностью было выяснено, что сектора креативной экономики имеют много проблем, о которых свидетельствуют
нестабильные показатели их динамики.
Ключевые слова: креативная экономика, человеческие ценности, культура, издательская деятельность, субъекты
хозяйствования, анализ.
Summary. Transition from the postindustrial economy to the economy of creativity, arts, original and fresh thinking, i. e.
the creative economy, has been on more than twenty years now. Throughout his/her life a human closely interacts with various
sectors of the creative economy by listening music, visiting a theatre, watching a movie, trying on clothes or choosing curtains.
Creative thinking of a human both in daily and professional life, his/her perception of things is greatly significant today, which,
combined with the acquired knowledge, can be laid in basis for the creative economy.
Renewable resources of the creative economy, with knowledge, experiences and imaginations in the first place, are important, as they help create original goods or provide unique services.
The definition of the notion of «creative economy» is investigated. A review of recent publications devoted to problems of
creative economy development is made. It is determined that human values are at the core of the creative economy, by which
the nation’s identity can be preserved in the creative economy context.
The number of entities engaged in the publishing activities as a key creative economy sector is analyzed as part of the study.
It is stressed that apart from publishing of books, newspapers or magazines, the publishing activities include publishing of computer games, software etc. It is revealed that the most successful business operation in 2010–2019 was demonstrated by the
enterprises engaged in the publishing of computer software.
The study gives grounds for the conclusion that creative economy issues require comprehensive in-depth studies. An investigation of the number of business entities engaged in the publishing could reveal that creative economy sectors had many
problems reflected in unstable indicators of this economy dynamics.
Key words: creative economy, human values, culture, publishing activities, business entities, analysis.
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остановка проблеми. На сьогодні досить мало
уваги у дослідженнях приділяється видавничій
діяльності, яка є ключовим сектором креативної
економіки. Зазначене обумовило написання цієї
статті та визначило ключові аспекти дослідження.
Метою роботи є проведення дослідження видав‑
ничої діяльності як одного із секторів креативної
економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. До‑
слідженням креативної економіки та видавничої
діяльності присвячено наукові роботи таких нау‑
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ковців: Бутник О. [4], Горобець О. [6], Кукса І. [5],
Пєтухова Т. [5], Сотнікова Ю. [7], Ушкаренко Ю.
[8] та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно
з показниками за 2011 р. у ЄС частка основних кре‑
ативних галузей у ВВП за доданою вартістю склала
558 млрд. євро (4,4% від ВВП Європи). Ці галузі
забезпечують приблизно 8,3 млн. повних робочих
місць або 3,8% від загальної кількості робочих місць
у Європі. У більшості ККІ частка молодих праців‑
ників вища, ніж у решти частини економіки і цей
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сектор виявився дуже стійким порівняно з інши‑
ми під час економічної та фінансової кризи 2008
р. в Європі [1]. Дані станом на 2013 р. свідчать, що
Європа є лідером у цьому секторі та стає каталізато‑
ром розвитку. Економіст і теоретик мистецтва П’єр
Луїджі Сакко підкреслює, що креативна економіка
найкраще відображає місцеві особливості та зберігає
ідентичність нації в епоху глобалізації [2]. В період
пандемії у секторах креативної економіки відбулося
стрімке зростання динаміки показників, у зв’язку із
активізацією надання електронних послуг, а також
масового використання цифрових способів прове‑
дення дозвілля.
Термін «креативні індустрії» почав використо‑
вуватися близько двадцяти років тому для опису
цілого ряду видів діяльності, одні з них є найдав‑
нішими в історії, а деякі виникли лише з появою
цифрових технологій [3]. Бутник О., акцентує увагу
на тому, що креативна індустрія характеризується
не лише певною сукупністю видів економічної діяль‑
ності, які виробляють креативні товари та послуги,
а й підходом до формування нової економіки, яка
базується на застосуванні людської творчості та
активізації творчого потенціалу людини з метою
отримання конкурентних переваг [4]. Кукса І. та
Пєтухова Т. зауважують, що концепція креативних
індустрій — це широка категорія, що включає ху‑
дожні заходи, установи культури, галузі культури
та інші види креативної діяльності, що базуються
на індивідуальній творчості, в тому числі галузях,
що використовують нові технології (наприклад, нові
медіа) у креативний діяльності [5]. Горобець О. на‑
голошує, що культурна діяльність часто перетинає
кілька секторів економіки (наприклад, сектори про‑
мисловості, сфери послуг, зв’язку та торгівлі, тощо)
[6]. Сотнікова Ю., зазначає, що ще недавно йшлося
про економіку як про економіку знань, економіку
інформаційну, сьогодні ж мова йде про економіку
креативну, що використовує досягнення економіки
знань, засновану насамперед на матеріалізації нових
ідей і задумів [7]. Ушкаренко Ю. та ін. акцентують
увагу на тому, що креативну економіку можливо
трактувати, як концепцію постіндустріальної еко‑
номіки, механізмом функціонування якої є система
специфічних соціально-економічних відносин з при‑
воду виробництва розподілу та споживання благ,
що базуються на використанні в якості факторів ви‑
робництва інтелектуального капіталу, креативного
потенціалу та таланту породжувати нові оригінальні
ідеї, в результаті чого створюється інноваційний
продукт (товар або послуга наділені економічною
цінністю), або приймаються якісно нові рішення
з метою забезпечення потреб суспільства [8].
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Зазначене, свідчить про зацікавленість науковців
в організації дослідження креативної економіки.
Наразі питання креативної економіки потребують
детальних досліджень та глибокого аналізу її струк‑
тури, поширення, а також впровадження її основ
у різні види економічної діяльності з метою удоско‑
налення функціонування. Доцільно зауважити, що
досліджуючи та надаючи статистичну оцінку секто‑
рам креативної економіки необхідно звертатися до
методологічних рекомендацій, статистичних оглядів
та аналітичних звітів статистичних органів, одним
з яких є Євростат, який з-поміж решти функцій
займається координацією та гармонізацією статис‑
тичних даних про сектори культури та творчості.
Відомо, що креативна економіка містить у собі
дев’ять секторів культурної сфери. Під секторами
слід розуміти ряд економічних видів діяльності,
які пов’язані з генерацією та комерціалізацією
творчості, ідей, знань та інформації, таким чином
до креативної економіки можна віднести так зва‑
ні культурні галузі. ЮНЕСКО визначає культурні
галузі як «галузі, що поєднують у собі створення,
виробництво та комерціалізацію нематеріального та
культурного характеру, цей вміст може мати форму
товару чи послуги [9].
Охарактеризувати креативну економіку можна
твердженням про те, що креативна економіка — це
економіка, у якій в основі лежать людські цінності
в період цифровізації (рис. 1).
Одним із дев’яти секторів креативної економі‑
ки є видавнича діяльність [10], яка включає в себе
видання книг, періодичних видань та інша видав‑
нича діяльність, видання книг, видання довідни‑
ків і каталогів, видання газет, видання журналів

Рис. 1. Базис креативної економіки
Джерело: розроблено автором
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і періодичних видань, інші види видавничої діяль‑
ності, видання програмного забезпечення, видання
комп’ютерних ігор та видання іншого програмного
забезпечення.
Згідно Закону України «Про видавничу спра‑
ву», видавнича діяльність — організаційно-творча,
господарсько-виробнича діяльність видавців, спря‑
мована на підготовку і випуск у світ видавничої про‑
дукції [11].
Згідно КВЕД‑2010 цей вид економічної діяльності
систематизується за розділом КВЕД J 58.1, який
включає видання книг, газет, журналів та інших
періодичних видань, довідників, посібників, катало‑
гів, а також інших друкованих виробів (наприклад,
таких як фотографії, листівки, графіки-розклади,
бланки, плакати та ін.. В рамках дослідження, важ‑
ливо проаналізувати кількість підприємств які за‑
ймаються видавничою діяльністю в Україні (табл. 1).
Дані табл. 1 засвідчують, що кількість підпри‑
ємств які займалися виданням книг, періодичних
видань та іншою видавничою діяльністю зменшила‑
ся у 2019 р. порівняно з 2010 р. на 2368 од., кількість
підприємств які займалися виданням книг у 2019 р.
також зменшилася — на 343 од., кількість підпри‑
ємств які спеціалізувалися на виданні довідників
і каталогів зросла на 1 од., кількість підприємств
які спеціалізувалися на виданні газет зменшилася
на 569 од., кількість підприємств які спеціалізу‑
ються на виданні журналів і періодичних видань
зменшилася на 472 од., кількість підприємств які

спеціалізуються на інших видах видавничої діяль‑
ності зменшилася на 985 од., кількість підприємств
які спеціалізуються на виданні програмного забез‑
печення за дев’ять років зросла на 1302 од., кіль‑
кість підприємств які спеціалізуються на виданні
комп’ютерних ігор зменшилася на 118 од., кількість
підприємств які спеціалізуються на виданні іншого
програмного забезпечення у 2018 р. (дані за 2019 р.
відсутні) порівняно з 2010 р. зменшилася на 1504 од.
Таким чином з наведеного, можна зробити ви‑
сновок, що значне зростання за цей період відбуло‑
ся серед суб’єктів господарювання які займаються
виданням програмного забезпечення. Зростання
на одиницю кількості суб’єктів господарювання
які займаються виданням довідників і каталогів
є незначним. Зауважимо, що майже усі ці суб’єк‑
ти господарювання (окрім тих які займаються ви‑
данням програмного забезпечення) мають на меті
задовольнити потреби у дозвіллєвій діяльності
та в наданні інформації населенню. Враховуючи
те, що зараз усі сфери життєдіяльності пережива‑
ють період цифровізаційного буму та перебувають
у жорсткій конкуренції з альтернативними засо‑
бами надання інформації і проведення дозвілля,
зменшення кількості суб’єктів господарювання які
займаються виданням книг і періодики є логічним
та очікуваним. Разом з тим викликає здивування
зменшення кількості суб’єктів господарювання які
займаються виданням комп’ютерних ігор, адже ще
у 2018 р. експерти оцінювали цей ринок в Україні

Таблиця 1
Суб’єкти господарювання які займалися видавничою діяльністю в Україні, 2010–2019 рр.
Суб’єкти
господарювання

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Видання книг, періо‑
дичних видань та інша
видавнича діяльність

6737

6290

5539

5733

5681

5401

4776

4427

4263

4369

Видання книг

1342

1248

1131

1232

1239

1234

1051

1002

969

999

73

67

63

65

82

77

75

72

68

74

Видання газет

1723

1465

1355

1401

1293

1281

1145

1096

1091

1154

Видання журналів і пе‑
ріодичних видань

1436

1383

1230

1279

1269

1228

1068

978

959

964

Інші види видавничої
діяльності

2163

2127

1760

1756

1798

1581

1437

1279

1176

1178

Видання програмного
забезпечення

5307

4116

3254

3353

3846

3166

3182

3259

3583

4005

Видання комп’ютер‑
них ігор

973

738

561

553

617

523

579

625

753

855

Видання іншого про‑
грамного забезпечення

4334

3378

2693

2800

3229

2643

2603

2634

2830

-

Видання довідників
і каталогів

Джерело: [12]
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як прогресивний, обсягом в десятки, а то й сотні
мільйонів доларів [13]. Можна припустити, що таке
зменшення викликане високою конкуренцією на
цьому ринку у світі. Щорічне зменшення кількість
суб’єктів господарювання які займаються книгови‑
данням (книги, словники, каталоги) можна пояс‑
нити зниженням суспільного інтересу до книги як
джерела інформації та засобу проведення дозвілля.
Дані табл. 1 та отримані в ході аналізу результати
демонструють, що динаміка кількості суб’єктів го‑
сподарювання є нестабільною, що можна пояснити
розпалом війни на сході України та економічною
кризою, яка гальмує створення нових підприємств.
Разом з тим, експерти передбачають, що у зв’язку
із заданою тенденцією розвитку ІКТ пов’язаною із
цифровізацією та враховуючи наслідки пандемії

// Economy //
Covid‑19, підприємств які спеціалізуються на видан‑
ні програмного забезпечення (іншого програмного
забезпечення) ставатиме усе більше.
Висновки. Отже, виходячи із зазначеного мож‑
на зробити висновок, що питання які виникають
у процесі дослідження креативної економіки по‑
требують ґрунтовного та різнобічного вивчення,
моніторингу і аналізу. Наведені дані, якими наразі
характеризується видавнича діяльність, засвідчили
наявність проблем, які потребують негайного ви‑
рішення з метою підтримки цього сектору та спри‑
янню його розвитку. Перспективами подальших
досліджень буде вивчення та надання статистич‑
ної оцінки іншим секторам креативної економіки
з метою отримання цілісної картини її структури
та засад функціонування.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
PROBLEM ASPECTS OF FINANCIAL SUPPORT
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Анотація. У дослідженні проаналізовано особливості фінансування закладів освіти в Україні, а саме їх проблемні та
слабкі сторони. В умовах ринкових відносин освіта виступає важливою складовою і визначальним фактором людського
розвитку та відіграє особливу роль у формуванні інтелектуального та економічного потенціалів держави. Від якості
освіти залежить відтворення та нарощення інтелектуального потенціалу суспільства, виховання громадян, модернізація
суспільних відносин, а якість освіти — напряму від обсягу фінансового забезпечення.
Виявлено передумови низького рівня конкурентності освітніх послуг в Україні, а саме — розвиток системи освіти із
фундаменту, який було закладено радянською економікою, відсутнє розуміння важливості освіти в контексті інвестицій
в потенціал України, недостатня якість та доступність навчання в тому числі через явище корупції.
Виділено та згруповано основні проблеми бюджетного забезпечення галузі освіти. До найважливіших з них належать:
невиконання законів (недофінансування відповідно до законодавства — 7% ВВП) та відсутність послідовної та ефективної
політики розвитку освітньої сфери (часта зміна чиновників, неузгодженість їхнього бачення розвитку освітньої сери);
низька ефективність видатків місцевих бюджетів через існування необґрунтованої мережі закладів освіти; низькі обсяги
капітальних інвестицій; неврегульованість процесу фінансування за рахунок освітньої субвенції, яка є не до кінця продуманою, складною для розрахунку та яка не враховує всі особливості українських реалій надання освітніх послуг; незабезпеченість перерозподілу повноважень між бюджетами різних рівнів фінансовими надходженнями до цих бюджетів.
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Наголошено, що реформи освіти є тривалим процесом, який слід проводити в контексті децентралізації влади в країні.
Метою змін має стати не лише економія фінансових ресурсів, а й висока якість освітніх послуг як для платників податків,
так і для замовників цих послуг.
Ключові слова: проблеми фінансового забезпечення, освіта в Україні, заклади освіти, неефективність фінансування
освіти.
Аннотация. В исследовании проанализированы особенности финансирования учебных заведений в Украине, а
именно их проблемные и слабые стороны. В условиях рыночных отношений образование выступает важной составляющей и определяющим фактором человеческого развития и играет особую роль в формировании интеллектуального и
экономического потенциалов государства. От качества образования зависит воспроизводства и наращивание интеллектуального потенциала общества, воспитания граждан, модернизация общественных отношений, а качество образования — напрямую от объема финансового обеспечения.
Выявлены предпосылки низкого уровня конкурентности образовательных услуг в Украине, а именно — развитие
системы образования с фундамента, который был заложен советской экономикой, отсутствует понимание важности
образования в контексте инвестиций в потенциал Украины, недостаточное качество и доступность обучения в том числе
через явление коррупции.
Выделены и сгруппированы основные проблемы бюджетного обеспечения отрасли образования. К важнейшим из
них относятся: неисполнение законов (недофинансирование соответствии с законодательством — 7% ВВП) и отсутствие
последовательной и эффективной политики развития образовательной сферы (частая смена чиновников, несогласованность их видение развития образовательной сери) низкая эффективность расходов местных бюджетов из-за существования необоснованной сети учебных заведений; низкие объемы капитальных инвестиций; неурегулированность
процесса финансирования за счет образовательной субвенции, которая является не до конца продуманной, сложной
для расчета и которая не учитывает все особенности украинских реалий предоставления образовательных услуг; необеспеченность перераспределения полномочий между бюджетами разных уровней финансовыми поступлениями в этих
бюджетов.
Отмечено, что реформы образования является длительным процессом, который следует проводить в контексте децентрализации власти в стране. Целью изменений должно стать не только экономия финансовых ресурсов, но и высокое качество образовательных услуг как для налогоплательщиков, так и для заказчиков этих услуг.
Ключевые слова: проблемы финансового обеспечения, образование в Украине, учебные заведения, неэфективное
финансирование образования.
Summary. The study analyzes the specifics of financing educational institutions in Ukraine, namely, their problematic and
weak sides. In the conditions of market relations, education is an important component and a determining factor in human
development and plays a special role in the formation of the country’s intellectual and economic potential. Here the quality of
education depends on the reproduction and building up of the intellectual potential of society, the upbringing of citizens, the
modernization of social relations, and the quality of education depends directly on the amount of financial support.
The prerequisites for a low level of competitiveness of educational services in Ukraine are revealed, namely, the development
of the education system from the foundation that was laid by the Soviet economy, there is no understanding of the importance
of education in the context of investments in Ukraine’s potential, insufficient quality and accessibility of education, including
through the phenomenon of corruption.
The main problems of budgetary provision of the education sector are identified and grouped. The most important of them
include: failure to comply with laws (underfunding in accordance with the legislation — 7% of GDP) and the lack of a consistent
and effective policy for the development of the educational sphere (frequent changes of officials, inconsistency in their vision
of the development of the educational series) low efficiency of local budget spending due to the existence of an unjustified
network educational institutions; low volumes of capital investment; non-regulation of the financing process due to educational
subvention, which is not fully thought out, difficult to calculate and which does not take into account all the peculiarities of
the Ukrainian realities of the provision of educational services; the lack of financial revenues to the redistribution of powers
between the budgets of different levels in these budgets.
It was noted that education reform is a long-term process that should be carried out in the context of the decentralization
of power in the country. The aim of the changes should be not only saving financial resources, but also high quality educational
services for both taxpayers and customers of these services.
Key words: problems of financial support, education in Ukraine, educational institutions, inefficiency financing of education.

72

// International scientific journal «Internauka».
Series: «Economic sciences» // № 1 (45), vol. 1, 2021

П

остановка проблеми в загальному вигляді. Як
відомо, освіта — суспільне явище, яке впливає
на усі сфери економічного життя суспільства та є
важливим елементом на шляху досягнення високих
темпів економічного зростання і добробуту нації.
На жаль, в умовах економічної кризи, фінансове
забезпечення освіти і науки в повномасштабному
обсязі здається неможливим. Саме тому, проблема
об’єктивного визначення обсягів фінансування зали‑
шається актуальною, оскільки на часі залишаються
важливими питання проведення реформ у системі
освіти, створення владою передумов для раціональ‑
ного використання коштів державного бюджету
і забезпечення якості підготовки спеціалістів на
рівні вимог європейських стандартів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
слідженню питань проблем фінансування системи
освіти в Україні приділяли увагу такі вчені, як:
Александрова Г. [1], Затонацька Т. [3], Ілляшенко
Т. [4], Касич А. [5], Малишко В. [6], Сторонянська І.
[8], Ярош А. [9] та ін.
Формулювання цілей статті. Рівень розвитку
освітньої системи держави є одним з ключових по‑
казників, за яким визначається індекс глобальної
конкурентоспроможності, а фінансові вкладення
в освіту є найважливішими інвестиціями в люд‑
ський капітал. До основних причин загострення
конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг
в Україні слід віднести: зростання кількості та рин‑
кової частки недержавних освітніх закладів, які
відзначаються більшою мобільністю, розвиненішою
матеріально-технічною базою, гнучкістю цінової по‑
літики; входження України в Європейський освітній
і науковий простір та, як наслідок, конкуренція із
зарубіжними закладами освіти.
Досліджуючи проблему фінансового забезпечен‑
ня закладів освіти, науковці відзначають, що ситу‑
ація на вітчизняному ринку освітніх послуг з кож‑
ним роком стає все більш напруженою, а система
управління навчальними закладами, зважаючи на
її консервативність та залежність від бюджетного
фінансування, є найбільш вразливою ланкою в прак‑
тиці управління конкурентоспроможністю. Це обу‑
мовлює необхідність суттєвого зростання обсягу
фінансування освіти як одного із ключових факторів
забезпечення економічного зростання України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо‑
годнішня система освіти в Україні є пострадян‑
ською, оскільки ми маємо справу із закладами, уста‑
новами та відносинами між ними, які складаються
в державі, що виникла на терені колишнього СРСР.
Ситуація, що склалася в Україні щодо фінан‑
сування системи освіти, оцінюється як катастро‑
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фічна. Відбувається руйнація існуючих закладів,
а натомість не відбувається заміни начебто непо‑
трібних ЗВО та шкіл на ті, що фактично необхідні
територіям. Поряд із цим обсяг коштів, які мають
спрямовуватися з бюджетів, зменшується [4].
Проблема нашої країни полягає в тому, що саме
на державному рівні відсутнє розуміння життєвої
необхідності в конкурентоспроможній системі осві‑
ти. У світі прийнято вважати: суспільство не завжди
розуміє необхідність розвитку освіти, тому державі
за допомогою різноманітних стимулюючих норм
доводиться підводити громадян до думки про необ‑
хідність отримання освіти високого рівня та якості,
а не зменшувати видатки на освіту [1].
На сьогодні в Україні ще не досягнуто європей‑
ського рівня якості та доступності освіти. Обмежене
фінансове забезпечення освіти і науки з державного
та місцевих бюджетів призвело до погіршення стану
матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх
соціальної інфраструктури, що гальмує впровадження
сучасних інноваційних технологій і засобів освіти [3].
Світова практика не знає випадків стабілізації
витрат за допомогою засобів, спрямованих на еконо‑
мію коштів. Можна досягти тимчасового зменшення
витрат, але наслідком буде втрата досягнутого рівня
розвитку системи освіти країни. Розвинені держави
планують щорічне збільшення витрат на системи
освіти (в абсолютних одиницях) [1].
Сучасний рівень освіти в Україні є недостатнім,
не відповідає суспільним вимогам, потребам дер‑
жави та міжнародним стандартам. Уповільнюється
і ускладнюється здійснення освітніх реформ, про що
свідчать невисокі результати України в міжнарод‑
них рейтингах хоча вони і потроху покращуються.
Так, у 2019 році в рейтингу країн за індексом люд‑
ського розвитку Україна посідала 74‑ме місце серед
189 країн світу. Низька ефективність державної
освітньої політики в Україні підтверджується і між‑
народним рейтингом світової конкурентоспромож‑
ності. За опублікованим Всесвітнім економічним
форумом індексом глобальної конкурентоспромож‑
ності у 2019 році Україна посіла 85‑те місце серед
140 країн світу, втративши 2 позиції порівняно
з 2018 роком [10;11].
Серед основних причин, що негативно вплива‑
ють на розвиток системи освіти і науки в Україні,
відзначають низький рівень виконання законів та
відсутність цілісної та скоординованої політики
розвитку науково-технічної та освітньої сфер [7].
В умовах сьогодення необхідне удосконалення
правових засад альтернативних джерел фінансуван‑
ня закладів освіти шляхом закріплення на законо‑
давчому рівні механізмів мотивації [9].
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Серед причин низької ефективності бюджетних
видатків на освіту вчені зазначають наступне: від‑
сутність функціонально-структурної спадковості
та послідовності державних видатків, порушення
законодавчо встановлених обсягів державної під‑
тримки, накладення мораторію на механізми, що
забезпечують утілення стимулюючих засад розвитку
освіти, відсутність раціональних співвідношень при
фінансуванні окремих елементів складових люд‑
ського потенціалу, у тому числі їх необґрунтований
перерозподіл у межах загальних і недостатніх обся‑
гів фінансування, обмежене застосування прямих
та непрямих форм підтримки і стимулів, брак на‑
лежного контролю за цільовим і ефективним вико‑
ристанням ресурсів [6].
Проблеми фінансування освіти полягають
у неефективному використанні бюджетних коштів;
неефективній структурі видатків бюджету тощо.
Оскільки фінансування освіти в Україні здійснюєть‑
ся в основному за рахунок коштів бюджетів різних
рівнів, то насамперед потрібно говорити про бю‑
джетну децентралізацію освіти, яка проявляється
не лише у фінансовій самостійності, але й у чітко‑
му визначенні видаткових повноважень місцевих
органів влади із закріпленням відповідальності за
надання конкретних видів послуг та усуненні ду‑
блювання повноважень органів влади різних рівнів.
Касич А. О. виділяє у своїй роботі ще одну про‑
блему: занепад науково-дослідної діяльності ЗВО,
причинами чого є недостатнє фінансування дослі‑
джень й відсутність стимулів розвивати цю сферу
діяльності. Цей аспект стає основною перешкодою
входження українських ЗВО до світових рейтин‑
гів. Для реального збільшення обсягу фінансуван‑
ня освіти необхідно створити відповідні умови для
стимулювання активізації бізнесу в цій сфері [5].
Проблеми галузі освіти, хоча і мають свої особли‑
вості в різних регіонах країни, однак є типовими
для більшості з них. Серед найважливіших проблем
слід виділити такі:
1) протягом усього періоду незалежності України
визначені законом показники фінансування освіти
жодного разу не були виконані, тож постає питання
про їхню адекватність. Відсоток фінансування уже
був змінений у 2017 році з 10% НД до 7% ВВП;
2) наявна необґрунтована мережа закладів освіти,
яка не відповідає сучасній демографічній ситуації,
сприяє нераціональному використанню державної
власності та зниженню якості наданих послуг. Най‑
гостріше низька ефективність освіти проявляється
існуванням великої кількості малокомплектних
шкіл, видатки на утримання одного учня у яких є
значно вищими, ніж середні в регіоні.
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Слід також зауважити, що висока вартість нав‑
чання учня у малокомплектній школі тісно пов’яза‑
на і з іншими проблемами, такими як: неможливість
укомплектувати школу професійними вчителями-
предметниками, відсутність необхідної навчально-
матеріальної бази, сучасних комунікаційних
зв’язків тощо. У малокомплектній школі фахова
підготовка вчителів не відповідає виконуваній педа‑
гогічній діяльності, адже часто вчителі викладають
по 2–3 і більше (до 5) навчальних предметів, які не
відповідають їхньому фаху [8].
Донедавна вітчизняне законодавство передбачало
ліквідацію чи реорганізацію навчальних закладів
виключно за умови згоди територіальної громади.
Однак у силу певних обставин громада часто не спро‑
можна була реально оцінити доцільність існування
малокомплектної школи. Це вимагало проведення
належної роз’яснювальної роботи серед педагогічної
та батьківської громадськості, яка часто не давала
результатів. Законодавчими змінами у 2015 р. знято
заборону на закриття загальноосвітніх навчальних
закладів. Тепер їх можна закрити рішенням місцевої
влади без згоди загальних зборів територіальної грома‑
ди. Такі заходи є, з одного боку, непопулярними, але
з другого, — вкрай необхідними для підвищення ефек‑
тивності управління видатками місцевих бюджетів.
3) неврегульованість процесу фінансування за‑
кладів освіти за рахунок освітньої субвенції. Почи‑
наючи з 2015 р., змінами до Бюджетного кодексу
запроваджено нові типи субвенцій на підготовку
робітничих кадрів та освітню субвенцію [2]. Освітня
субвенція передається з державного бюджету і роз‑
поділяється між обласним бюджетом, бюджетом
міст обласного значення та районними бюджетами
та може бути використана на фінансування загаль‑
ноосвітніх шкіл, у тому числі і спеціалізованих,
вечірніх шкіл. Заклади дошкільної та позашкільної
освіти не можуть фінансуватися за рахунок освіт‑
ньої субвенції, для їх фінансування використову‑
ються власні доходи місцевих бюджетів і кошти
базової дотації. Загалом модель освітньої субвенції
є виправданою, адже створює можливості для того,
щоб районний чи міський бюджети отримали певну
суму грошей і самі розподілили їх між школами.
За таких умов не вигідним стає фінансування ве‑
ликої кількості малокомплектних шкіл, адже на їх
фінансування доведеться витрачати власні доходи
місцевих бюджетів.
Однак проблема полягає в тому, що обсяги суб‑
венцій є значно меншими відповідних видатків
місцевих бюджетів на освіту, а розрахунок субвен‑
цій є складним і таким, що не враховує всі нюанси.
Недоліком освітньої субвенції є те, що вона може
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бути скерована лише на оплату поточних видат‑
ків навчальних закладів, а на потреби капітальних
видатків може бути використана лише за умови за‑
доволення у повному обсязі потреби у поточних ви‑
датках на бюджетний період та за умови відсутності
простроченої бюджетної заборгованості за захище‑
ними видатками. Однак в умовах дефіциту бюджету
використання освітньої субвенції на фінансування
капітальних видатків є нереальним, що ставить під
загрозу оновлення матеріально-технічної бази, про‑
ведення аварійних робіт тощо.
Позитивними моментами є те, що, згідно з чин‑
ним законодавством, освітня субвенція може бути
використана не лише для фінансування закладів,
але й на оптимізацію мережі. Також залишки ко‑
штів за освітньою субвенцією в кінці року зберігати‑
муться на рахунках місцевих бюджетів і будуть ви‑
користовуватися у наступному бюджетному періоді,
а це дає місцевій владі стимул для економії коштів,
крім того, ці статті видатків стануть прогнозова‑
нішими. Однак склалась парадоксальна ситуація,
коли, з одного боку, згідно з чинним законодав‑
ством, кошти освітньої субвенції можна викори‑
стати на оптимізацію мережі, а з другого, — вони
можуть бути скеровані лише на оплату поточних
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видатків. Проте проведення оптимізації мережі по‑
требує значних капітальних видатків.
4) Слабкі можливості покращення реального ма‑
теріального стану закладів освіти через відсутність
належної підтримки від держави та приватних ін‑
весторів [8].
Висновки та подальші дослідження. Таким чи‑
ном, до найважливіших проблем бюджетного забез‑
печення галузі освіти, що потребують першочергово‑
го вирішення, належать: існування необґрунтованої
мережі закладів освіти, яка не відповідає сучасній
демографічній ситуації та сприяє нераціональному
використанню державної власності та зниженню
якості наданих послуг; відсутність можливості по‑
кращення реального матеріального стану закладів
освіти за рахунок держави; перехід до фінансування
освіти за рахунок освітньої субвенції супроводжу‑
ється неврегульованістю процесу.
Отже, проведене нами дослідження стану функ‑
ціонування, ефективності залучення та витрачання
коштів в освітній сфері, яка є запорукою динаміч‑
ного розвитку економіки і суспільства в цілому,
свідчить про необхідність проведення відповідних
реформ та пошук альтернативних шляхів фінансу‑
вання освітніх закладів в Україні.
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Анотація. У статті був проведений аналіз особливостей фармацевтичної галузі в Україні, його структури. На відміну
від інших галузей вітчизняного господарства, за період української незалежності фармацевтична промисловість розвивалась доволі динамічно, більш-менш успішно долаючи економічні кризи, які переживала Україна. Фармацевтичний ринок
відноситься до групи висококонкурентних і зрілих ринків в Україні. Це багато в чому обумовлено інноваційною діяльністю
сучасних фармацевтичних компаній. Специфіка фармацевтичної галузі, відмінність лікарських засобів від інших товарів
на ринку та залежність фармацевтики від домінуючої моделі медицини конкретного ринку (країни) визначає унікальність
інноваційного процесу підприємств фармацевтичного ринку.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого нарощування інноваційного потенціалу вітчизняної
фармацевтичної промисловості, оскільки це напряму зв’язано зі здоров’ям нації.
У статті були визначені суб’єкти господарських відносин фармацевтичного ринку, які його складають. Розглянута
ємність фармацевтичного ринку й визначені головні ключові фактори його успішності (інноваційність, продуктовий портфель, розвиток продаж, нові ринки збуту, модернізація основних фондів). Представлені топ‑20 глобальних інноваційних
компаній за розміром ринкової капіталізації. Розглянуті особливості інноваційної діяльності сучасних фармацевтичних
підприємств таких як: ПАТ «Фармак», ПАТ «Науково-виробничий центр» Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»,
Корпорація «Артеріум», ТОВ «ФК «Здоров’я», ФФ «Дарниця», ТОВ «Кусум Фарм», ФФ «Віола». Проаналізована класифікація інновацій з погляду можливих напрямків і капіталомісткості інноваційної діяльності у фармацевтичній галузі. Також
у статті розглянута структура витрат на зовнішні та внутрішні науково-дослідні розробки фармацевтичними компаніями.
Проаналізовані обсяги інвестування в R&D (Research and Development) різними фармацевтичними компаніями.
Ключові слова: інновації, інвестиції, фармацевтичні компанії, фармацевтична галузь.
Аннотация. В статье был проведен анализ особенностей фармацевтической области в Украине, его структуры. В отличие от других областей отечественного хозяйства, за период украинской независимости фармацевтическая промышленность развивалась довольно динамично, более или менее успешно преодолевая экономические кризисы, которые
переживала Украина. Фармацевтический рынок относится к группе высококонкурентных и зрелых рынков в Украине.
Это во многом обусловлено инновационной деятельностью современных фармацевтических компаний. Специфика
фармацевтической области, отличие лечебных средств от других товаров на рынке и зависимость фармацевтики от
доминирующей модели медицины конкретного рынка (страны) определяет уникальность инновационного процесса
предприятий фармацевтического рынка.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего наращивания инновационного потенциала
отечественной фармацевтической промышленности, поскольку это напрямую связано со здоровьем наций.
В статье были определены субъекты хозяйственных отношений фармацевтического рынка, которые его составляют. Рассмотрена емкость фармацевтического рынка и определенны главные ключевые факторы его успешности (инновационность,
продуктовый портфель, развитие продаж, новые рынки сбыта, модернизация основных фондов). Представлены топ‑20 глобальных инновационных компаний по размеру рыночной капитализации. Рассмотрены особенности инновационной деятельности современных фармацевтических предприятий таких как: ПАТ «Фармак», ПАТ «Научно-производственный центр»
Борщагівський химико-фармацевтический завод», Корпорация «Артеріум», ООО «ФК «Здоровье», ФФ «Дарница», ООО
«Кусум Фарм», ФФ «Виола». Была проанализирована классификация инноваций с точки зрения возможных направлений и
капиталоемкости инновационной деятельности в фармацевтической области. Также в статье была рассмотрена структура
затрат на внешние и внутренние научно-исследовательские разработки фармацевтическими компаниями. Проанализированы объемы инвестирования в R&D (Research and Development) разными фармацевтическими компаниями.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, фармацевтические компании, фармацевтическая отрасль.
Summary. The article analyzed the peculiarities of the pharmaceutical industry in Ukraine, its structure. Unlike other areas
of the domestic economy, during the period of Ukrainian independence the pharmaceutical industry developed quite dynamically, more or less successfully overcoming economic crises, which Ukraine experienced. The pharmaceutical market belongs to the
group of highly competitive and mature markets in Ukraine. This is largely due to innovative activities of modern pharmaceutical
companies. The specificity of the pharmaceutical field, the difference of medicines from other goods on the market and the dependence of pharmaceuticals on the dominant model of medicine of a particular market (country) determines the uniqueness
of the innovation process of the enterprises of the pharmaceutical market.
The relevance of the research is due to the need to further increase the innovation potential of the domestic pharmaceutical
industry, as it is directly related to the health of nations.
The article identified the subjects of economic relations of the pharmaceutical market, which constitute it. The capacity
of the pharmaceutical market was considered and the main key factors of its success were identified (innovation, product
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portfolio, sales development, new markets, modernization of fixed assets). The top 20 global innovative companies in terms
of market capitalization are presented. The features of innovative activity of modern pharmaceutical companies such as: PAT
«Farmak», PAT «Scientific-production center» Borshchagivskiy chemical-pharmaceutical plant», Corporation «Arterium», LLC
«FK «Health», PF «Darnitsa», LLC «Kusum Pharm», PF «Viola». The classification of innovations in terms of possible directions
and capital intensity of innovation activities in the pharmaceutical field was analyzed. The article also examined the structure
of costs for external and internal research and development by pharmaceutical companies. The volume of investment in R&D
(Research and Development) by different pharmaceutical companies was analyzed.
Key words: innovation, investment, pharmaceutical companies, pharmaceutical industry.

П

остановка проблеми. На поточний момент Укра‑
їна має 16,2% інноваційно-активних підпри‑
ємств. У той же час у країнах Європи цей показник
коливається від 26–29% у країнах, що відчувають
соціально-економічні труднощі такі як Португалія,
Греція і до 67–74% у таких розвинутих країнах
як Австрія, Німеччина, Данія [1]. Тому виникає
проблема стимулювання інноваційного розвитку
підприємств. Нарощування інноваційного розвит‑
ку вітчизняної фармацевтичної промисловості є
одним з ключових напрямів економіки України,
оскільки здоров’я нації — це важливий складник
національної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре‑
тичними та прикладними проблемами управління
інноваційною діяльністю підприємств в фармаце‑
втичній галузі займались такі вітчизняні вчені, як:
Вітюк А. [1], Дорошенко Г. О. [1], Гончаров А. [7],
Лук’янчук Є. [8], Орловський М. [2], Посилкіна О.
[3], Траченко К. [1] та інші.
Формулювання цілей статті. Метою даної стат‑
ті є аналіз особливостей інноваційної діяльності
підприємств фармацевтичної галузі з метою визна‑
чення резервів та напрямів її подальшого розвитку
в Україні.
Виклад основного матеріалу. Фармацевтична про‑
мисловість є важливим сектором економіки країни,
який є показником її економічного і соціального роз‑
витку. Сьогодні фармацевтична галузь посідає зна‑
чне місце в економіці України, оскільки є важливим
сегментом національного ринку, багато в чому визна‑
чає національну і оборонну безпеку країни, відрізня‑
ється великою наукоємною і розвиненою кооперацією.
Структура ринку фармацевтичної продукції є
складною, багатофункціональною та багаторівневою із
високими темпами зростання виробництва і продажів.
Причинами такого зростання є особливості лікарських
засобів, які задовольняють специфічні потреби спо‑
живачів, і, попит на які збільшується незалежно від
економічних, політичних та інших видів чинник.
Нині фармацевтична галузь в Україні представ‑
лена багатьма суб’єктами господарських відносин.
Так, у галузі працюють:

– підприємства-виробники субстанції, засобів, ді‑
єтичних лікарських засобів, лікувальних косме‑
тичних добавок тощо;
– підприємства, які здійснюють оптову реалізацію
фармацевтичної продукції (дистриб’ютори);
– підприємства, що займаються роздрібною реалі‑
зацією цієї продукції (аптечні заклади);
– наукові заклади, які виконують науково-дослідні
та дослідно-конструкторські розробки зі створен‑
ня нових лікарських препаратів, технологічних
процесів, обладнання та методів контролю якості;
– навчальні заклади, які здійснюють підготовку та
перепідготовку фахівців для потреб галузі;
– організації та установи, що формують і реалізують
інформаційно-аналітичне забезпечення фармаце‑
втичної галузі [2, с. 36].
За даними компанії SMD, в цілому загальний
обсяг фармацевтичному ринку у 2019 році становив
2,4 млрд. дол., що на 14% більше, ніж роком рані‑
ше. У п’ятірку лідерів в грошовому вираженні, за
даними SMD, входять компанії «Фармак», «Сано‑
фі», «Артеріум», «Дарниця», «Байєр» [3].
У гривневому еквіваленті ринок становив 63
млрд. грн., в тому числі 51 млрд. грн. — лікарські
засоби. З них ринок безрецептурних препаратів
становив 41 млрд. грн. Загальний обсяг ринку лі‑
карських засобів, які реалізуються через бюджетні
закупівлі та за програмою реімбурсаціі — 9,6 млрд.
грн., (в тому числі, через публічні закупівлі — 7,9
млрд. грн, через реімбурсації — 1,7 млрд. грн) [3].
Успіху вітчизняної фармпродукції багато в чому
сприяло те, що практика призначення вітчизняних
препаратів, в тому числі нових генериків, які укра‑
їнські фармацевтичні компанії (ФК) виводять на
ринок після завершення термінів патентного захи‑
сту імпортних оригінальних препаратів, дозволяє
переконатися у високій ефективності цих ліків.
Аналізуючи діяльність національних підпри
ємств-лідерів, можна виокремити ключові фактори
успішності фармацевтичних компанії, що подано
на рис. 1.
Фармкомпанії вже зрозуміли, що інновацій‑
ні розробки, їх впровадження у виробництво та

79

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 1 (45), 1 т., 2021

// Економіка //
Ключові фактори успішності фармкомпаній
Інноваційність
Продуктовий портфель
Розвиток продаж
Нові ринки збуту
Модернізація основних
фондів
Рис. 1. Ключові фактори успішності фармацевтичної
компанії
Джерело: на підставі узагальнення [2;3]

залучення інвестицій для розвитку та вдосконален‑
ня галузі — це запорука їх успіху. Інвестиції вітчиз‑
няних фармкомпаній в розвиток виробництва сяга‑
ють сотень мільйонів доларів. Так, Фармак з 1995
року інвестував у модернізацію понад 250 млн. до‑
ларів, інвестиції ПАТ «Науково-виробничий центр»
Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

(БХФЗ, Київ) в розвиток виробництва лише у 2018
році становили майже 162 млн. грн., фармаколо‑
гічна компанія «Інтерхім» у 2016 році інвестувала
в проект по створенню лабораторно-виробничого
комплексу 50 млн. євро [4].
Проте не всі фармацевтичні підприємства спро‑
можні інвестувати гроші у власні розробки у пов‑
ному обсязі на рівні зі світовими фармацевтичними
гігантами, адже це є і досить ризиковою справою,
так як наукові розробки можуть виявитися невдали‑
ми. Крім того пандемія COVID‑19 також сказалась
на інноваційної діяльності провідних світових фар‑
мацевтичних компаніях. Так аналітична компанія
GlobalData опублікувала звіт, у якому розглянула
показники ринкової капіталізації для 20 провідних
інноваційних фармацевтичних компаній за підсум‑
ками І квартал 2020 р. Було зафіксовано зменшення
сукупної ринкової капіталізації для топ‑20 ком‑
паній, представлених у рейтингу, на 7,9% порів‑
няно з IV квартал 2019 р., яка становила близько
2,6 трлн. дол. США. Результати подані у табл. 1.
Серед 13 фармацевтичних компаній у списку, які
зазнали зниження ринкової капіталізації у І кварта‑
лі 2020 р., спад був найбільшим для компанії Bayer

Таблиця 1
Топ‑20 глобальних інноваційних компаній за розміром ринкової капіталізації станом
на 31 березня 2020 р. [5]
№ з/п, IV кв. № з/п, І кв.
2019 р.
2020 р.

Компанія

Розмір ринкової капіталізації, підсумки І кв.
2020 р., млрд. дол.

Зростання/зниження показника ринкової капіталізації
у І кв. 2020 р. порівняно
із IV кв. 2019 р.
–10,0

1

1

Johnson & Johnson

345,7

2

2

Roche

281,3

3,6

3

3

Novartis

210,6

–10,1

4

4

Merck & Co.

195,1

–15,7

5

5

Pfizer

181,1

–16,5

10

6

Eli Lilly

132,8

5,2

6

7

Bristol-Myers Squibb

126,1

–16,2

7

8

Amgen

119,6

–16,5

9

9

AstraZeneca

117,6

–7,7

13

10

Novo Nordisk

112,8

4,4

8

11

AbbVie

112,5

–14,1

11

12

Sanofi

110,8

–11,9

12

13

GlaxoSmithKline

94,4

–16,7

15

14

Gilead Sciences

94,1

14,5

14

15

CSL

82,6

–5,0

19

16

Vertex Pharmaceuticals

61,7

9,6

17

17

Allergan

58,3

–7,2

16

18

Bayer

57,3

–28,5

20

19

Biogen

55,1

2,9

22

20

Regeneron Pharmaceuticals

53,7

32,5
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та становив 25%, за нею слідують GlaxoSmithKline,
Amgen, Pfizer, Bristol-Myers Squibb та Merck &
Co. — рівень ринкової капіталізації яких знизився
більш ніж на 15%. Отже економічна задача сьогодні
полягає у аналізі стану фармацевтичної промисло‑
вості, визначенні її інноваційного рівня та у розробці
стратегії можливих напрямів розвитку.
Класифікація інновацій є одним з інструментів
обрання напрямків інноваційної діяльності для фар‑
мацевтичних підприємств. Так у табл. 2. представле‑
но класифікація інновацій за інтенсивністю іннова‑
ційних змін та можливі напрямки їх впровадження
у фармацевтичній галузі. Як ми бачимо з табл. 2
можливі як найменш витратні інновації такі як:

// Economy //
раціоналізація інформаційних потоків; підвищен‑
ня кваліфікаційно-професійного рівня персоналу;
розробка нової упаковки лікарських засобів; удоско‑
налення організаційної структури підприємства та
ін. Такі інновації відносяться до модифікаційного
типу. Модифікаційний тип інновацій найчастіше
виникає на основі вивчення оточення і реагування
на потреби споживачів продукції або на поведінку
конкурентів. Модифікаційні інновації полягають
у незначних змінах існуючого асортименту про‑
дукції, технологій і систем управління з метою їх
вдосконалення. Модифікації не змінюють функції
виробів або процеси виробництва вони є наслідком
тісних взаємин із клієнтами та гострої конкуренції
Таблиця 2

Типи, зміст та напрямки впровадження інновацій для фармацевтичної галузі

Модифікаційний тип інновацій
Радикальний тип інновацій

Класифікація
Зміст
Напрямки впровадження у фармацевтичній галузі
інновацій
1
2
3
Інновації першого передбачають
локальне – підвищення кваліфікаційно-професійного рівня персоналу;
порядку
оновлення окремих елемен‑ – розробка нової упаковки лікарських засобів (ЛЗ);
(кількісна зміна) тів системи
– спрямовані на збільшення продуктивності або кількісної
інтенсивності процесів та інше
Інновації другого передбачають зміну кількіс‑ – раціоналізація інформаційних потоків;
порядку
них властивостей системи
– пов’язані із впровадженням у виробництво добре відомих
(перегрупування
генеричних ЛЗ, які вже виробляються іншими вітчизня‑
чи організаційні
ними фармацевтичними підприємствами;
зміни)
– удосконалення організаційної структури підприємства
Інновації третього передбачають перегрупуван‑ – розширення фармакологічної дії,
порядку
ня складових частин систе‑ – впровадження нових методів аналізу існуючих ЛЗ та ін.
(адаптаційні
ми з метою покращання її
зміни)
функціонування
Інновації чет‑
передбачають адаптивні змі‑ – розробка нових форм ЛЗ,
вертого порядку ни елементів системи з ме‑ – впровадження нових інформаційних технологій, марке‑
(новий варіант) тою забезпечення їх опти‑
тингових, логістичних підходів в управління та ін.
мальної взаємодії
Інновації п’ятого передбачають якісні зміни, – впровадження нових принципів технологічних процесів
порядку (нове
що виходять за межі про‑
з метою поліпшення фармакологічного ефекту ЛЗ;
покоління)
стих адаптованих змін; при – освоєння генеричних препаратів нового покоління;
цьому первісні ознаки систе‑ – створення підприємством власної товаропровідної мережі,
ми не змінюються, хоча від‑
що забезпечує вихід на нові ринки або ринкові сегменти
бувається суттєве покращан‑
та ін.
ня і розширення її корисних
властивостей
Інновації шостого передбачають якісні зміни – розробка і впровадження у виробництво оригінальних
порядку (новий первісних властивостей сис‑
ЛЗ, при виробництві яких використовуються традиційні
«вид»)
теми без зміни функціональ‑
технологічні принципи;
ного принципу
– реорганізація виробництва у відповідності з вимогами
GMP, GCP, GLP і стандартами ISO;
– освоєння нових для фармацевтичних підприємств видів
виробництва: харчових домішок, ветеринарних препа‑
ратів та ін.
Інновації сьомого передбачають вищі зміни – розробка і впровадження у виробництво оригінальних
порядку (новий у функціональних власти‑
препаратів з використанням принципово нових техноло‑
«рід»)
востях системи і її функціо‑
гічних підходів
нальних принципах
Джерело: узагальнено [7; 8]
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за задоволення їхніх потреб [6]. Слід підкреслити,
що інновації першого — п’ятого порядку у табл. 1
відносяться саме до модифікаційного типу.
Інші види інновацій потребують досить капіта‑
ломістких інвестицій. До них відносяться: реор‑
ганізація виробництва у відповідності з вимогами
GMP, GCP, GLP і стандартами ISO; розробка і впро‑
вадження у виробництво оригінальних препаратів
з використанням принципово нових технологічних
підходів та ін. Це радикальні інновації. Радикальні
інновації є результатом тривалих, цілеспрямова‑
них розробок, такі інновації зазвичай приводять до
змін в макро- і мікросередовищі. Інновації шосто‑
го — сьомого порядку у табл. 1 відносяться саме до
радикального типу.
Важливим індикатором інноваційної активності
сучасних фармацевтичних компаній є кількість
отриманих патентів на винаходи і корисні моделі.
Динаміка патентування на провідних вітчизняних
ФК таких як ПАТ «Фармак», Корпорація «Ар‑
теріум», ТОВ «ФК «Здоров’я» та ФФ «Дарниця»
свідчить про активну реєстрацію/перереєстрацію
препаратів ФК, зокрема оригінальних лікарських
засобів та генериків останнього покоління [4].
Що стосується розподілу витрат на зовнішні та
внутрішні науково-дослідні розробки, то тут фарма‑
цевтичним компаніям більш притаманно витрачати
на внутрішні науково-дослідні розробки. На рис. 2
представлена структура витрат на зовнішні та вну‑
трішні науково-дослідні розробки ТОВ «ФК «Здо‑
ров’я».
ПАТ «Фармак» інвестує в R&D (Research and
Development) до 7% доходу від продажів, включа‑
ючи капітальні інвестиції та здійснює вивчення

свого першого оригінального препарату в Європі
та США [10].
ПАТ «Київмедпрепарат», що входить до Кор‑
порації «Артеріум», та ФФ «Дарниця» розпочали
виробництво рекомбінантних інсулінів. Слід за‑
значити, що вартість біосімілярів значно нижча
вартості оригінальних біопрепаратів, що робить їх
більш доступними за ціною для споживачів.
У 2015 р. ФФ «Дарниця» ввела в експлуатацію
унікальне для українського фармацевтичного ринку
інфузійне виробництво, яке використовує у вироб‑
ництві новітні автоматизовані системи [11].
Такий підхід до інноваційної діяльності показує
свою результативність. У 2016 році ПАТ «Фармак»
і ФФ «Дарниця» увійшли до Топ‑20 найбільш ін‑
новаційних компаній України за версією «Forbes
Україна» [12].
Проте цю діяльність необхідно постійно підтри‑
мувати. Не значне гальмування приводить до втрати
позицій. Кервівництво ПАТ «Фармак» це розумі‑
ють. За останні п’ять років вкладення в науково-
технічний комплекс і дослідницьку діяльність у цієї
компанії склали 3,4 млрд. грн. Щорічно на дослі‑
дження й наукові розробки йде більш 15 млн. дола‑
рів. Більше того, інвестиції в розробки й розвиток
планується нарощувати: в 2020‑м вони складали
вже 40 млн. доларів [12].
Як ми вже зазначали вище радикальні інновації,
які проводить ПАТ «Фармак» істотно дорожчі ніж
модифікаційні. Проте модифікаційні інновації теж
результативні. Такі підприємства як ТОВ «Кусум
Фарм» та ФФ «Віола» у своїй діяльності використо‑
вують модифікаційних інновацій. Вони виробляють
генеричні ЛЗ різних фармакологічних груп, бага‑

4%

зовнішні науководослідні розробки
внутрішні науководослідні

96%

Рис. 2. Структура витрат на зовнішні та внутрішні науково-дослідні розробки ТОВ «ФК «Здоров’я»
Джерело: побудовано автором за джерелом [9]
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то з яких у попередні роки були відсутні на фар‑
мацевтичному ринку України. ФК «Кусум Фарм»
спеціалізується на розробленні та виробництві ЛЗ,
призначених для лікування пацієнтів із серцево-
судинними, гастроентерологічними і ендокринними
(зокрема цукровий діабет) захворюваннями. Як відо‑
мо, ці захворювання є найпоширенішими в Україні.
Виробництво продукції ФФ «Віола» здійснюється
на пʼяти виробничих майданчиках, де за сучасними
технологіями виготовляють і фасують ЛЗ у вигляді
мʼяких лікарських форм (мазі, пасти, гелі, масла),
рідких лікарських форм (настоянки, рідкі екстрак‑
ти, сиропи, спиртові та водні розчини), медичних
порошків, фасованої лікарської рослинної сировини,
зокрема зборів. Тільки за останні 5 років підприєм‑
ство налагодило виробництво 10 нових препаратів.
Тернопільська фармацевтична фабрика, Жито‑
мирська фармацевтична фабрика, ПАТ «Лубни‑
фарм» під час формування продуктового портфеля

// Economy //
приділяли пріоритетну увагу виробництву і розро‑
бленню фітохімічних препаратів, які використову‑
ють в урології, гінекології, ревматології, педіатрії.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На сьогоднішній
день Україна має великі можливості для розвитку
фармацевтичної галузі. Це розвинений ринок лікар‑
ських засобів, він має великий науковий потенціал,
сучасну управлінську структуру, а також кваліфіко‑
ваних кадрів. Проте цей потенціал потрібно нарощу‑
вати. Інновації є важливою умовою цього розвитку.
Інноваційна діяльність роботи фармацевтичних ком‑
паній сприяє появі принципово нових методів ліку‑
вання, сприяє залученню іноземних інвестицій для
розвитку фармацевтичної галузі, сприятиме стратегії
співпраці українських виробників фармацевтичної
продукції з виробниками аналогічної продукції кра‑
їн ЄС. Це відкриває можливості експорту на ринки
Західної, Центральної і Східної Європи.

Л і т е рат у ра
1. Дорошенко Г. О. R&d-проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві // Ефективна
економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382 (дата звернення: 29.01.2021).
2. Вітюк А. В., Траченко К. Р. Суперечливі тенденції розвитку фармацевтичної промисловості України // Фарма‑
цевтичний журнал. 2016. № 6. С. 35–43.
3. Орловський М. Вітчизняні фармкомпанії: розширення присутності під час пандемії. URL: https://www.
epravda.com.ua/projects/farmak/5e81bf213710b/ (дата звернення 1.04.2020).
4. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Науково-методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу ві‑
тчизняних Фармацевтичних компаній // Фармацевтичний журнал. 2016. № 6. С. 5–14.
5. Як позначилася пандемія на провідних світових фармацевтичних компаніях — підсумки І кв. 2020 р. URL:
https://www.apteka.ua/article/545026 (дата звернення: 28.04.2020).
6. Карюк В. І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій // Інвестиції: практика та досвід. 2012.
№ 4. С. 72–74.
7. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах
трансформації економіки. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
8. Гончаров А. Б., Гончарова С. Ю. Особливості інноваційної діяльності сучасних фармацевтичних підприємств
// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції
2–3 квітня 2015 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2015. С. 175–177.
9. Річна звітність ТОВ «ФК «Здоров’я». URL: https://zt.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/Auditorskij-zvitzvitnist-za‑2017‑rik.pdf (дата обращения: 20.12.2020).
10. Лук’янчук Є. Наука та виробництво — новий рівень партнерства в розробці та впровадженні інноваційних
лікарських засобів // Еженедельник Аптека. 2014. № 49 (970). С. 6–7.
11. Как национальные производители отвоевывают украинский фармрынок. URL: https://delo.ua/business/kaknacionalnyeproizvoditeli-otvoevyvajut-ukrainskij-farmrynok‑320460 (дата обращения: 11.10.2020).
12. Топ‑25 инновационных компаний Украины. URL: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top‑25‑innovacionnyh-
kompaniy-ukrainy‑02112020–404651. (дата обращения: 21.10.2020).
Re fe r e n ce s
1. Doroshenko Gh. O. R&d-proekty jak sposib provadzhennja innovacijnoji dijaljnosti na pidpryjemstvi // Efektyvna
ekonomika. 2018. # 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382 (data zvernennja: 29.01.2021).

83

// Економіка //

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 1 (45), 1 т., 2021

2. Vitjuk A. V., Trachenko K. R. Superechlyvi tendenciji rozvytku farmacevtychnoji promyslovosti Ukrajiny // Far‑
macevtychnyj zhurnal, 2016. # 6. S. 35–43.
3. Orlovsjkyj M. Vitchyznjani farmkompaniji: rozshyrennja prysutnosti pid chas pandemiji. URL: https://www.epra‑
vda.com.ua/projects/farmak/5e81bf213710b/ (data zvernennja 1.04.2020).
4. Litvinova O. V., Posylkina O. V. Naukovo-metodychni pidkhody do ocinjuvannja intelektualjnogho potencialu
vitchyznjanykh Farmacevtychnykh kompanij // Farmacevtychnyj zhurnal, 2016. # 6. S. 5–14.
5. Jak poznachylasja pandemija na providnykh svitovykh farmacevtychnykh kompanijakh — pidsumky I kv. 2020 r.
URL: https://www.apteka.ua/article/545026 (data zvernennja: 28.04.2020).
6. Karjuk V. I. Udoskonalennja systemy vydovoji klasyfikaciji innovacij // Investyciji: praktyka ta dosvid. 2012. # 4.
S. 72–74.
7. Zakharchenko V. I., Korsikova N. M., Merkulov M. M. Innovacijnyj menedzhment: teorija i praktyka v umovakh
transformaciji ekonomiky. Navchaljnyj posibnyk. Kyjiv: Centr uchbovoji literatury, 2012. 448 s.
8. Ghoncharov A. B., Ghoncharova S. Ju. Osoblyvosti innovacijnoji dijaljnosti suchasnykh farmacevtychnykh pidpry‑
jemstv // Aktualjni problemy rozvytku ghaluzevoji ekonomiky ta loghistyky: mater. IV mizhnarod. nauk.-prakt. konfer‑
enciji 2–3 kvitnja 2015 r. Kh.: Vyd-vo NFaU, 2015. S. 175–177.
9. Richna zvitnistj TOV «FK «Zdorov’ja». URL: https://zt.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/Auditor‑
skij-zvit-zvitnist-za‑2017‑rik.pdf (data obrashhenyja: 20.12.2020).
10. Luk’janchuk Je. Nauka ta vyrobnyctvo — novyj rivenj partnerstva v rozrobci ta vprovadzhenni innovacijnykh
likarsjkykh zasobiv // Ezhenedeljnyk Apteka. 2014. # 49 (970). S. 6–7.
11. Kak natsionalnye proizvoditeli otvoevyvayut ukrainskiy farmrynok. URL: https://delo.ua/business/kaknacionalnyeproizvoditeli-otvoevyvajut-ukrainskij-farmrynok‑320460 (data obrashcheniya: 11.10.2020).
12. Top‑25 innovatsionnykh kompaniy Ukrainy. URL: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top‑25‑innovacionnyh-
kompaniy-ukrainy‑02112020–404651. (data obrashcheniya: 21.10.2020).

84

// International scientific journal «Internauka».
Series: «Economic sciences» // № 1 (45), vol. 1, 2021

// Economy //
УДК 332.33:528.44:338.48

Кожухівська Раїса Борисівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Уманський національний університет садівництва
Кожуховская Раиса Борисовна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела
Уманский национальный университет садоводчества
Kozhukhіvska Raisa
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business
Uman National University of Horticulture
ORCID: 0000-0003-4066-4170
Саковська Олена Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Уманський національний університет садівництва
Саковская Елена Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела
Уманский национальный университет садоводчества
Sakovska Оlena
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business
Uman National University of Horticulture
ORCID: 0000-0003-2676-6170
DOI: 10.25313/2520-2294-2021-1-6802

МОДЕЛЮВАНЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ
ПОКАЗНИКІВ КАДАСТРОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES MODELING
IN THE HOSPITALITY INDUSTRY BASED ON THE USE
OF LAND CADASTRAL VALUATION INDICATORS

Анотація. У статті розглянуто організаційні основи моделювання підприємницької діяльності у сфері індустрії гостинності на основі використання показників кадастрової оцінки земель. Проведено аналіз практичних аспектів актуалізації
результатів кадастрової оцінки земель населених пунктів Черкаської області. Зазначено, що кадастрова оцінка повинна
максимально враховувати ринкові ситуації і тенденції. Для земель населених пунктів термін актуалізації, в контексті
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переоцінки повинен бути мінімальним й економічно обґрунтованим. Зазначено, що актуалізація результатів державної
кадастрової оцінки земель, вимагає істотної модернізації, спрямованої на підвищення якості земельно-оціночних робіт і
адекватне поповнення бюджетів усіх рівнів. Проаналізовано механізм і особливості виконання робіт з актуалізації державної кадастрової оцінки земель населених пунктів на території Черкаської області. В результаті проведеного дослідження,
встановлено, що головним недоліком робіт з моделювання кадастрової оцінки земель населених пунктів є тривалість
інтервалів часу між періодами оцінки, що обумовлюється швидке застарінням інформації. Причина даної ситуації пов’язана з фінансовим забезпеченням робіт і їх масштабністю.
Запропоновано механізми оперативного оновлення інформації про вартість земель для зайняття підприємницькою
діяльністю у сфері індустрії гостинності на території Черкаської області. Розглянута методика визначення нормативної
грошової оцінки земель враховує найбільш вагомі показники цієї галузі і є практично значимою при зборі інформації
і розрахунку всіх показників при проведенні кадастрової оцінки земель для зайняття підприємницькою діяльністю у сфері
індустрії гостинності на території Черкаської області. Практичне значення дослідження полягає у проведенні оцінки кадастрового стану земель та обрахунку питомого показника кадастрової вартості по м. Умань, як території, на якій найбільш
розвинена індустрія гостинності в Черкаській області. Унаслідок уточнення питомого показника кадастрової вартості,
ціна одного квадратного метра таких об’єктів зросте, що дасть змогу пропорційно збільшити податкову складову, та
підвищити прибутковість бюджетів на кластерному рівні.
Ключові слова: сфера гостинності, земля, кадастр, вартість, оцінка.
Аннотация. В статье рассмотрены организационные основы моделирования предпринимательской деятельности в
сфере индустрии гостеприимства на основе использования показателей кадастровой оценки земель. Проведен анализ
практических аспектов актуализации результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Черкасской области.
Отмечено, что кадастровая оценка должна максимально учитывать рыночные ситуации и тенденции. Для земель населенных пунктов срок актуализации в контексте переоценки должен быть минимальным и экономически обоснованным.
Отмечено, что актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель, требует существенной модернизации, направленной на повышение качества земельно-оценочных работ и адекватное пополнение бюджетов всех
уровней. Проанализирован механизм и особенности выполнения работ по актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов на территории Черкасской области. В результате проведенного исследования установлено, что главным недостатком работ по моделированию кадастровой оценки земель населенных пунктов является
длительность интервалов времени между периодами переоценки, что обусловливается застареванием информации.
Причина данной ситуации связана с финансовым обеспечением работ и их масштабностью.
Предложены механизмы оперативного обновления информации о стоимости земель для занятия предпринимательской деятельностью в сфере индустрии гостеприимства на территории Черкасской области. Рассмотреная методика
определения нормативной денежной оценки земель учитывает наиболее значимые показатели этой отрасли и имеет
практическое значение при сборе информации и расчете всех показателей для проведения кадастровой оценки земель,
особенно для занятия предпринимательской деятельностью в сфере индустрии гостеприимства на территории Черкасской области. Практическое значение исследования заключается в проведении оценки кадастрового состояния земель
и расчета удельного показателя кадастровой стоимости по г. Умань, как территории, на которой наиболее развита
индустрия гостеприимства в Черкасской области. В результате уточнения удельного показателя кадастровой стоимости, цена одного квадратного метра таких объектов возрастет, что позволит пропорционально увеличить налоговую
составляющую и повысить прибыльность бюджетов на кластерном уровне.
Ключевые слова: сфера гостеприимства, земля, кадастр, стоимость, оценка.
Summary. The article examines the organizational basis of modeling entrepreneurial activities in the hospitality industry
based on the use of indicators of cadastral assessment of land. The analysis of practical aspects of updating the results of
cadastral assessment of lands of settlements of Cherkassy region has been carried out. It is stated that the cadastral assessment should take into account market situations and trends as much as possible. For the territories of localities the term of
actualization in the context of revaluation should be minimum and economically justified. It is designated that the updating of
the results of the state cadastral assessment of land requires significant modernization aimed at improving the quality of land
assessment work and adequate replenishment of budgets at all levels.
The mechanism and features of performance of works on actualization of the state cadastral estimation of the lands of
settlements in the territory of Cherkassy region have been analyzed. As a result of the study, it has been found that the main disadvantage of modeling the cadastral assessment of land settlements is: the duration of time intervals between rounds of revaluation, which causes rapid aging of information. The reason for this case is related with the financial support of the works and
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their scale. Mechanisms for prompt updating of information on the value of land for entrepreneurial activities in the hospitality
industry in Cherkassy region have been proposed. The considered method of determining the normative monetary valuation
of land takes into account the most important indicators of this industry and is practically significant in collecting information
and calculating all indicators in conducting cadastral valuation of land for entrepreneurial activities in the hospitality industry
of Cherkassy region.
The practical significance of the study is to assess the cadastral condition of land and calculate the specific cadastral value
of the city of Uman, as the territory where the hospitality industry is the most developed in Cherkassy region. Due to the clarification of the specific indicator of cadastral value, the price of one square meter of such objects will increase which will allow to
proportionally increase the tax component and increase the profitability of budgets at the cluster level.
Key words: hospitality industry, land, cadastre, value, assessment.

П

остановка проблеми. Важливу роль у форму‑
ванні бюджетів всіх рівнів та моделюванні під‑
приємницької діяльності, зокрема й у сфері індустрії
гостинності, відіграє податок і орендна плата. Вони
складаються з кадастрової вартості нерухомості
та земельної ділянки, на якій розміщені підпри‑
ємницькі об’єкти. Дана вартість обраховується на
основі кадастрової оцінки землі. Кадастрова оцінка
землі повинна максимально враховувати ринкові
ситуації і тенденції. Для земель населених пунктів
термін актуалізації, в контексті переоцінки повинен
бути мінімальним й економічно обґрунтованим.
Актуалізація результатів державної кадастрової
оцінки земель, вимагає істотної модернізації, спря‑
мованої на підвищення якості земельно-оціночних
робіт і адекватне поповнення бюджетів усіх рівнів.
Указане засвідчує актуальність обраної тематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео‑
ретичні та практичні аспекти економічного моде‑
лювання та розвитку територій висвітлені в робо‑
тах українських та зарубіжних авторів: Антонової
Н. [1], Маркіної Ю. [1], Бахматова Г. [1], Кочерги
М. [2], Брауна М. (Brown M.) [3], Халворсена Р.
(Halvorsen R.) [3], Лейтона Д. (Layton D.) [3]. Пи‑
тання організації та проведення оцінки земель для
зайняття підприємницькою діяльністю у сучасних
економічних системах на регіональному рівні до‑
сліджували: Ракоїд О. [4], Русан В. [5], Хассен А.
(Hussen A.) [6] та ін.
Невирішені частини проблеми. Як бачимо з про‑
веденого аналізу досліджень та публікацій, вченими
активно досліджуються різні питання щодо оцінки
земель для зайняття підприємницькою діяльністю.
Але незважаючи на значну кількість публікацій
з данї тематики, питання щодо методичних аспектів
моделювання кадастрової оцінки земель для зайнят‑
тя підприємницькою діяльністю у сфері індустрії
гостинності на даний час, залишаються малодослі‑
дженими і потребують подальшого вивчення.
Метою статті є дослідження, аналіз та розробка
методики земельно-кадастрової оціночної діяльності

для зайняття підприємницькою діяльністю у сфері
індустрії гостинності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перші
роботи щодо проведення державної кадастрової оцін‑
ки земель населенних пунктів області було розпочато
у 2003 році і проводилося Головним управлінням
Держгеокадастру Черкаської області та ДП «Чер‑
каським науково-дослідним та проектним інститутом
землеустрою» у 85 населених пунктах області на
загальній площі 20,9 тис. км2 [7; 8; 12]. Другий тур
масової оцінки щодо актуалізації її результатів від‑
бувся у межах заходів Програми «Створення системи
кадастру нерухомості на території Черкаської області
(2010–2015 роки)». Третій — у 2015–2017 роках [9].
Оцінка кадастрової вартості земель населених
пунктів області проводилась відповідно до ст. 13
Закону України «Про оцінку земель» та за Методи‑
ками нормативної грошової оцінки земель несіль‑
ськогосподарського призначення (окрім земель насе‑
лених пунктів), затверджених постановою Кабінету
міністрів України від 23.11.2011 р. № 1278 [10; 11;
13]. Відповідно до Методики нормативної грошової
оцінки земель роботи з державної кадастрової оцін‑
ки здійснювалися за двома технологічними лініями
(ТЛ) (рис. 1).
Державна кадастрова оцінка земель області
проводилася згідно таких вимог: склад первинних
даних формувався на основі статистичної та іншої
інформації, що використовується землевпорядними,
містобудівними, іншими службами і оцінювачами
в своїй діяльності; усі основні фактори, що впли‑
вають на оцінку нерухомості, в тому числі землі,
враховувалися зі всією повнотою; отримані резуль‑
тати кадастрової вартості земель відповідають, сфор‑
мованому на момент оцінки, рівню цін з продажу
землі в області.
Методика алгоритмів обробки інформації дає
змогу проводити моніторинг ринкової вартості землі
і об’єктів нерухомості, постійно актуалізувати ін‑
декси зміни вартості землі, що враховують локаль‑
ні ціноутворюючі фактори, отримувати значення
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Оцінювальні роботи з державної кадастрової оцінки землі
За 1-ї технологічної лінії (ТЛ)
(оцінка земель населених пунктів з
чисельністю 10 000 жителів і вище)

За 2-ї технологічної лінії (ТЛ)
(оцінка земель населених
пунктів з чисельністю менше
10 000 жителів)

Рис. 1. Інфологія виконання робіт з державної кадастрової оцінки землі
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження

основних ціноутворюючих параметрів, які можна
використовувати для оцінки окремих конкретних
земельних ділянок [3, с. 69].
Результатом робіт з оцінки землі є показники
кадастрової вартості земель і показники вартості
земель кадастрового кварталу за видами функціо‑
нального використання у межах поселень [4, с. 25].
Проведення науково-дослідних робіт з держав‑
ної кадастрової оцінки земель населених пунктів
Черкаської області здійснювалося з урахуванням
існуючих нормативних документів. Розрахунки
проводилися з використанням програм MS Office
и IBM SPSS Statistics 19.
Мета досліджень полягала в обґрунтуванні та
виборі підходів, методів і моделей щодо визначен‑
ня кадастрової вартості земель населених пунктів
Черкаської області станом на 01.01.2019 р. у роз‑
різі таких видів використання: земельні ділянки,
що призначені для розміщення об’єктів торгівлі,
громадського харчування та побутового обслуго‑
вування; земельні ділянки, що призначені для роз‑
міщення адміністративних будівель, соціального
забезпечення, фізичної культури та спорту, куль‑
тури, мистецтва, релігії.
З метою визначення достовірності зібраної рин‑
кової інформації проводився її статистичний ана‑
ліз. В результаті кореляційно-регресійного аналізу
наявної ринкової інформації на основі перерахова‑
них принципів були визначені фактори вартості
для кожного виду дозволеного використання. Так,
у Черкасах такими факторами виявилися: 1) площа
земельної ділянки у квадратних метрах; 2) відстань
до центру міста у метрах; 3) відстань до рекреаційної
зони у метрах; 4) відстань до виробничих зон у ме‑
трах; 5) відстань до основних магістралей у метрах;
6) територіальне зонування.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової
оцінки земель, на який індексується нормативна
грошова оцінка земель населених пунктів та інших
земель несільськогосподарського призначення,
розрахований відповідно до «Постанови Кабінету
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Міністрів України Про проведення загальнонаціо‑
нальної (всеукраїнської) нормативної грошової оцін‑
ки земель сільськогосподарського призначення…»
[13] та листа Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру «Про індексацію
нормативної грошової оцінки земель» [14], станом
на 1 січня 2019 року становить 1,433.
Водночас відповідно ЗУ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших за‑
конодавчих актів України щодо покращення адмі‑
ністрування та перегляду ставок окремих податків
і зборів» встановлено, що індекс споживчих цін за
2018 рік, який використовують для визначення ко‑
ефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ), застосовують зі
значенням 120% [15].
Враховуючи викладене, значення коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки сільсько‑
господарських угідь за 2019 рік становить 1,2.
Розглянемо розрахунок коефіцієнтів індекса‑
ції нормативної грошової оцінки (КІНГО) земель
на прикладі одного з населених пунктів, для якого
оцінка вартості земель проводилася згідно першої
технологічної лінії — м. Умань. Особливі умови роз‑
рахунку КІНГО землі по м. Умань:
1. Функціонально-п ланувальну структуру
м. Умань у вигляді декількох об’єктів впливу було
взято із затвердженого звіту з оцінки земель посе‑
лення м. Умань 2019 року.
2. Радіуси досяжності та розміри зон впливу для
об’єктів ціноутворюючих факторів визначалися
з розрахунку 15–20 хвилинної доступності, що добре
узгоджується з плануванням населеного пункту.
3. Розраховано три ключові показники: для бага‑
топоверхової житлової забудови і для індивідуаль‑
ного житлового будівництва, а також для об’єктв
торгівлі, громадського харчування й побутового
обслуговування. Зокрема, розрахунок показника
ціни на об’єкти торгівлі, громадського харчування
й побутового обслуговування розраховувалися за
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Рис. 2. Динаміка КІНГО м. Умань при проведенні оцінки земель*
* Умовні позначення: 1. Землі під будинками багатоповерхової забудови; 2. Землі під будинками індивідуальної житлової забу‑
дови; 3. Землі дачних і садових об’єднань громадян; 4. Землі гаражів і автостоянок; 5. Землі під об’єктами торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування; 6. Землі закладів освіти; 7. Землі під промисловими об’єктами; 8. Землі під адміністративно-
управлінськими та громадськими об’єктами; 9. Землі під військовими об’єктами; 10. Землі під об’єктами оздоровчого та рекреацій‑
ного призначення; 11. Землі сільськогосподарського використання; 12. Землі під лісами; 13. Землі під відокремленими водними
об’єктами; 14. Інші землі поселень.
Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження

такими вихідними даними: вартість нового будів‑
ництва 0 (використані угоди з землею); зношеність
0; щільність забудови 1.
4. Виконано розрахунок КІНГО за видами вико‑
ристання.
Результати переоцінки землі по м. Умань відо‑
бражено на рис. 2.

На діаграмі рис. 2 простежується динаміка зна‑
чень граничних показників кадастрової вартості,
як за абсолютною величиною, так і за тенденціями
зростання вартості земель при актуалізації резуль‑
татів оцінки.
На картосхемі рис. 3 відображено місцезнахо‑
дження 22 об’єктів торгівлі і громадського харчу‑

Рис. 3. Картосхема розсташування закладів торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування в м. Умань
Джерело: побудовано автором
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Таблиця 1
Результати актуалізації КІНГО населених пунктів під об’єктами торгівлі та побутового
обслуговування у м. Умань
Вид функціонального використання
земель

Граничний показник кадастрової
вартості земель населених пунктів
(грн/м2) 2015 р

Граничний показник кадастрової
вартості земель населених пунктів
(грн/м2) 2019 р

Землі під об’єктами торгівлі, громад‑
ського харчування, побутового обслу‑
говування

601.50

1615.10

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження

вання та 8 об’єктів побутового обслуговування в
м. Умань.
Унаслідок актуалізації КІНГО землі, вартість
1 м2 таких об’єктів збільшилася у 2,7 рази, що дало
змогу пропорційно збільшити і податкову складову,
підвищивши прибутковість бюджетів (Табл. 2).
Висновки. Кадастрова оцінка є одним ключо‑
вих питань економічного розвитку і майбутньою
фінансовою складовою бюджетів територіальних
утворень. Проведений аналіз динаміки середніх
значень граничних показників кадастрової вартості
земель за видами функціонального використання
на прикладі м. Умань виявив такі закономірності:
1. Наразі існує тенденція до підвищення вартості
землі.
2. Найбільший приріст граничних показників
кадастрової вартості земель відзначається для зе‑
мель населених пунктів, які оцінюються за 1 тех‑
нологічною лінією (чисельність населення понад
10 тис чол.)
3. Значення граничних показників кадастрової
вартості, як за абсолютною величиною, так і за тен‑
денціями зростання вартості земель, варіюються
за видами функціонального використання земель.
Підвищення показників, за абсолютною вели‑
чиною, тенденціями зростання та вартістю земель,
характерні для таких видів їх функціонального ви‑
користання як: землі під будинками, землі під об’єк‑
тами торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування; землі для об’єктів оздоровчого та
рекреаційного призначення; землі під промислови‑
ми об’єктами. Зниження показників, відзначаються
для земель під адміністративно-управлінськими та
громадськими об’єктами; землі сільськогосподар‑
ського використання, землі під лісами та відокрем‑
леними водними об’єктами.
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Встановлено, що при переоцінці земель населе‑
них пунктів Черкаської області, які оцінюються за
першої технологічної лінії, середній приріст вартості
земель склав 248%, а для об’єктів оцінки другої тех‑
нологічної лінії — в середньому 221%. Безумовно,
такий значний приріст вартості земель населених
пунктів буде пропорційно збільшувати і податкову
базу, і податкові збори.
У результаті проведеного дослідження встанов‑
лено, що головним недоліком робіт з актуалізації
результатів державної кадастрової оцінки земель
населених пунктів є тривалість інтервалів часу між
періодами переоцінки, оскільки інформація втрачає
свою актуальність. Причина даної ситуації пов’я‑
зана з фінансовим забезпеченням і масштабністю
робіт. Однак необхідно переглянути періодичність
актуалізації результатів масової оцінки, особливо
такої бюджетоутворювальної категорії земель, як
землі населених пунктів і, зокрема, механізм за‑
твердження цих робіт. Поточна актуалізація повин‑
на здійснюватися при зміні ринкової інформації за
допомогою спеціального програмного забезпечення,
яке дасть змогу швидко та високоякісно проводити
дані роботи. Отже, оцінка земель є досить важливим
процесом. Він вимагає істотної модернізації, спрямо‑
ваної на підвищення якості земельно-оцінювальних
робіт і відповідного поповнення бюджетів усіх рівнів.
Підводячи підсумок з проведеного дослідження,
слід зазначити, що розглянута методика визначення
нормативної грошової оцінки земель враховує най‑
більш вагомі показники цієї галузі і є практично
значимою при зборі інформації і розрахунку всіх
показників при проведенні кадастрової оцінки зе‑
мель для зайняття підприємницькою діяльністю
у сфері індустрії гостинності на території Черкаської
області.
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ОЦІНКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
EVALUATION VIABILITY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація. В статті розглянуто та систематизовано фактори, що впливають на життєздатність сільськогосподарського
підприємства (зовнішні: економічні, політичні, правові, технологічні, кліматичні, соціально-демографічні, ринкові) і внутрішні чинники (фінансово-економічні, матеріально-технічні, виробничо-технологічні, кадрово-інтелектуальні, інноваційно-
екологічні), що дозволило обґрунтувати відмінності в параметрах оцінки життєздатності сільськогосподарського підприємства і на цій основі вибудувати трьохвекторну модель оцінки життєздатності підприємства для цілеспрямованого
пошуку можливих шляхів підвищення рівня його життєздатності.
Побудований алгоритм оцінки життєздатності підприємства, що включає оцінку динаміки показників, їх факторний
аналіз і визначення стану життєздатності, який дозволяє не тільки оцінити поточний стан, а й спрогнозувати перспективний
розвиток, що дає можливість підприємству своєчасно виявляти відхилення та приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Практичне значення одержаних результатів проведеного дослідження полягає в можливості використання отриманих
теоретичних і методичних положень в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх
життєздатності за допомогою застосування у практичній діяльності оцінки параметрів, що визначають життєздатність
підприємства, як інструменту управління життєздатним розвитком.
Ключові слова: економічна ефективність, розвиток, життєздатність підприємства
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Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы факторы, влияющие на жизнеспособность сельскохозяйственного предприятия (внешние: экономические, политические, правовые, технологические, климатические,
социально-демографические, рыночные) и внутренние факторы (финансово-экономические, материально-технические,
производственно-технологические, кадрово-интеллектуальные, инновационно-экологические), что позволило обосновать различия в параметрах оценки жизнеспособности сельскохозяйственного предприятия и на этой основе выстроить
трехвекторную модель оценки жизнеспособности предприятия для целенаправленного поиска возможных путей повышения уровня его жизнеспособности.
Построен алгоритм оценки жизнеспособности предприятия, включая оценку динамики показателей, их факторный
анализ и определение состояния жизнеспособности, который позволяет не только оценить текущее состояние, но и
спрогнозировать перспективное развитие, что дает возможность предприятию своевременно выявлять отклонения и
принимать обоснованные управленческие решения.
Практическое значение полученных результатов проведенного исследования заключается в возможности использования полученных теоретических и методических положений в практической деятельности сельскохозяйственных
предприятий для обеспечения их жизнеспособности посредством применения в практической деятельности оценки параметров, определяющих жизнеспособность предприятия, как инструмента управления жизнеспособным развитием.
Ключевые слова: экономическая эффективность, развитие, жизнеспособность предприятия.
Summary. The article examines and systematizes factors affecting the viability of an agricultural enterprise (external: economic, political, legal, technological, climatic, socio-demographic, market) and internal factors (financial and economic, material
and technical, production and technological, personnel and intellectual, innovative and environmental), which made it possible
to substantiate the differences in the parameters for assessing the viability of an agricultural enterprise and, on this basis, build
a three-vector model for assessing the viability of an enterprise for a targeted search for possible ways to increase its viability.
An algorithm for assessing the viability of an enterprise has been built, including an assessment of the dynamics of indicators, their factor analysis and determination of the state of viability, which allows not only assessing the current state, but
also predicting future development, which makes it possible for the enterprise to timely identify deviations and make informed
management decisions.
The practical significance of the obtained results of the study lies in the possibility of using the obtained theoretical and methodological provisions in the practical activities of agricultural enterprises to ensure their viability through the application in practice of evaluating the parameters that determine the viability of an enterprise as a tool for managing sustainable development.
Key words: economic efficiency, development, enterprise viability.
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остановка проблеми. В сучасних умовах госпо‑
дарювання для сільськогосподарських підпри‑
ємств виникла необхідність виявляти загрози його
діяльності і способи подолання загроз на всіх етапах
життєвого циклу, обґрунтовувати шляхи розвитку,
при яких забезпечується надійність виробничих
параметрів і економічних показників. Це в підсумку
зумовило потребу підприємства в оцінці своєї життєз‑
датності. Але існує протиріччя між потребою в оцінці
життєздатності і відсутністю достатнього для цього
науково-методичного забезпечення, що враховує
сучасні умови і особливості господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженню різних аспектів життєздатності виробничо-
економічних та соціально-економічних систем при‑
свячені наукові праці сучасних науковців таких,
як Є. Андрющенко [3], А. Бакурова [6], С. Бір [1],
Т. Гамма [7], Ю. Лисенко [2], В. Молла [7], Л. Сер‑
гєєва [6], І. Федотова [10] та ін. Однак при значній
наявності наукових розробок з даної проблеми, ряд
питань, що стосуються особливостей оцінки жит‑
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тєздатності сільськогосподарського підприємства
в сучасних умовах господарювання, продовжують
залишатися недостатньо дослідженими.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є обґрунтування методичного
підходу до оцінки та прогнозування життєздатності
сільськогосподарського підприємства.
Виклад основного матеріалу. В умовах нестабіль‑
ності ринкового середовища кожне підприємство
мусить визначати своєчасно найсуттєвіші чинники,
як зовнішні, так і внутрішні, що впливають на їх ді‑
яльність і взагалі на життєздатність господарюючого
суб’єкта. Вперше термін «життєздатна система»
застосував кібернетик Стаффорд Бір, який розробив
концепцію нового наукового напряму — модель жит‑
тєздатної системи (VSM — Viable System Model). На
його думку життєздатною є система, яка організова‑
на таким способом, щоб відповідати вимогам щодо
виживання в умовах, які постійно змінюються [1].
Розвиток концепції життєздатності на теренах
України відбувається в двох напрямах. З точки
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зору Ю. Лисенко життєздатність — це можливість
функціонування економічної системи протягом не‑
обмеженого періоду часу в умовах дії збурюючих
факторів при прийнятному рівні ефективності [2].
На думку Л. Сергєєвої «життєздатна система — це
система, що здатна нескінченно довго зберігати й
підтримувати самостійне існування» [3].
Життєздатність підприємства нерозривно пов’я‑
зана із його економічно-б езпечним розвитком,
оскільки безпека підприємства визначає його жит‑
тєздатність, яка в свою чергу відображає здатність
протистояти різноманітним загрозам [4].
На нашу думку, на життєздатність підприємства
впливають також галузеві особливості. Сільське
господарство відноситься до специфічної сфери
економічної діяльності, оскільки основним засо‑
бом виробництва є земля, а у виробничому процесі
приймають участь живі організми, що зумовлює
вплив на ефективність господарювання не лише
соціально-економічних факторів, а й природних.
Тому неодмінною умовою життєздатності сільсько‑
господарського підприємства є ефективне землеко‑
ристування на основі екологічно безпечного розвит‑
ку і з урахуванням природної компоненти.
Сільське господарство відноситься до найбільш
конкурентних галузей економіки, яке не має змоги
дуже швидко змінювати структуру виробництва
у відповідь на зміну ринкової кон’юнктури через
особливості виробничого процесу та необхідність
дотримання сівозмінних вимог [5].
Отже, під життєздатністю сільськогосподар‑
ського підприємства слід розуміти його здатність
зберігати фінансово-економічну стійкість на основі
ефективного використання природно-виробничого
потенціалу та витримувати конкуренцію на ринку
в умовах мінливості та нестабільності.
Головна проблема при проведенні оцінки житт‑
єздатності підприємства полягає у визначенні від‑
повідної системи показників. У визначенні Л. Сер‑
гєєвої та А. Бакурової життєздатна система — це
система, що здатна нескінченно довго зберігати й
підтримувати самостійне існування. На їх думку,
оцінка життєздатності системи G є функцією оці‑
нок стійкості Y, що характеризує взаємодію систе‑
ми із середовищем; надійності N, що характеризує
внутрішні сили системи; та живучості T, що харак‑
теризує потенціал системи, який спрямований на
розвиток: G = f(Y, N, T) [6].
Особливе місце життєздатності обумовлено ос‑
новними компонентами (ознаками), що для неї ха‑
рактерні: платоспроможність, фінансова стійкість,
ділова активність, інтенсивність використання ре‑
сурсів, конкурентоспроможність, а також сутніс‑
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ною природою головних економічних категорій:
прибутку, фінансів, кредиту, котрі виступають її
фундаментом [7].
Отже, більшість науковців ототожнюють понят‑
тя життєздатності із категорією фінансової стій‑
кості та прибутковості. Але, це лише в деякій мірі
відображає дійсність. Життєздатність підприєм‑
ства передбачає взаємодію як внутрішніх факторів
впливу: величини природно-виробничого потенці‑
алу, ефективності використання ресурсів, рівня
менеджменту на підприємстві та ін., так і зовнішніх:
вплив державної економічної політики, взаємодія
з контрагентами на ринку, інвестиційний клімат
в країні та галузі і т. п. вплив зовнішніх факторів
впливу проявляється у показниках конкурентоспро‑
можності, оскільки вони інтегрують в собі різнома‑
нітні аспекти взаємодії зовнішнього середовища
і підприємства [8].
На нашу думку, визначення життєздатності під‑
приємства з позиції ресурсного підходу відображає
більшою мірою внутрішнє середовище підприєм‑
ства, його здатності вести ефективну виробничу ді‑
яльність в поточний момент при нестабільності зо‑
внішнього середовища, появі зовнішніх і внутрішніх
економічних погроз. В сучасних умовах ринкових
відносин взаємодія з зовнішнім середовищем, вра‑
хування його впливу може відігравати вагому роль
у розвитку підприємства. Поняття життєздатності
підприємства, як ми вважаємо, має містити по-мож‑
ливості такі характерні риси, за якими можна буде
судити про ймовірність успішного довгострокового
функціонування підприємства в майбутньому [9].
Володіючи рядом характеристичних ознак, та‑
ких як латентна природа, прогнозний характер,
обумовленість майбутніми умовами, залежність від
величезного числа різноманітних факторів, житт‑
єздатність підприємства є багатоплановою, синте‑
тичною властивістю підприємства і надзвичайно
складним об’єктом для оцінки.
Виходячи з цього, ми вважаємо можливим за‑
пропонувати модель оцінки життєздатності для
сільськогосподарських підприємств. В даному ви‑
падку, нами розглядається модель, яка ґрунтується
на трьох векторних рівнях:
• стійкості, який визначається через показники,
що оцінюють фінансовий стан підприємства;
• конкурентоспроможності, який показує конку‑
ренту позицію підприємства у порівнянні із се‑
редньогалузевими значеннями;
• розвитку, який характеризує наявний потенціал
та ступінь його використання.
Важливе значення мають вибір конкретних по‑
казників та методичний підхід щодо їх розрахунку.
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Серед великої кількості показників, що вико‑
ристовують для характеристики фінансового стану
підприємства ми обрали п’ять основних: коефіцієнт
фінансової незалежності, який показує частку влас‑
них ресурсів в загальній сумі активів; коефіцієнт
платоспроможності, який показує, яку частку по‑
точних зобов’язань підприємство здатне покрити
грошовими коштами; коефіцієнт швидкої ліквідно‑
сті, який показує, яку частку поточних зобов’язань
підприємство здатне покрити в короткостроково‑
му періоді за рахунок швидкореалізуємих акти‑
вів; коефіцієнт фінансової стійкості, який показує
співвідношення власного та залученого капіталу;
та коефіцієнт співвідношення реальних активів
і вартості майна, який показує яка частка активів
є реальними, а отже приймає безпосередню участь
у виробничому процесі.
Серед багатьох показників, які використовують
для визначення рівня конкурентоспроможності ми
виділили шість основних: ефективність викори‑
стання головного ресурсу — землі (обсяг продукції,
величина грошового доходу та прибутку в розрахун‑
ку на 1 га), ефективність використання трудових
ресурсів (продуктивність праці та середньомісячна
зарплата 1 працівника) та ефективність використан‑
ня матеріальних ресурсів (величина матеріальних
ресурсів в розрахунку на 1 грн виробленої валової
продукції). Решта показників, на нашу думку є або
менш значимими, або похідними від цих основних.
По кожному показнику на основі індексного підходу
[10] визначається співвідношення значень підпри‑
ємства та середньогалузевих. Отриманий коефіцієнт
дозволяє визначити рівень конкурентоспроможності
по даному параметру.
Показники, що характеризують розвиток під‑
приємства, на нашу думку, повинні відображати
забезпеченість основними ресурсами та ефективність
їх використання. Зрозуміло, що чим більше вико‑
ристовується показників, тим точніше буде оцінка.
Проте, частина показників є взаємозалежні (напри‑
клад фондовіддача та фондоємність), а частина має
несуттєве значення для більш точної оцінки. Тому,
ми вважаємо що для адекватної оцінки достатньо
буде використання найбільш важливих: фондоза‑
безпеченості землі та фондоозброєності праці (які
характеризують рівень забезпеченості та взаємо‑
зв’язку основних ресурсів — землі, праці та капі‑
талу) а також землевіддачі (виробництво валової
продукції в розрахунку на 1 га с.-г. угідь), фондовід‑
дачі та продуктивності праці, які характеризують
ефективність використання наявного потенціалу.
Життєздатність підприємства не є статичною
категорією. Сучасна економіка є надзвичайно ди‑

96

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки» // № 1 (45), 1 т., 2021
намічною і її учасники приймають рішення в умо‑
вах турбулентності, викликаної різноманітними
соціально-економічними та політичними факто‑
рами. Тому для кожного господарюючого суб’єкта
важливо здійснювати постійний моніторинг власної
життєздатності, а це передбачає її оцінку в динаміці.
Саме такий підхід своєчасно вказує на появу як по‑
зитивних, так і негативних тенденцій розвитку, що
є підставою для прийняття відповідних адекватних
управлінських рішень.
Методичний підхід до динамічної оцінки жит‑
тєздатності сільськогосподарського підприємства
базується на розрахунку відповідних індексів по
кожному вектору моделі (як часткових, так і комп‑
лексних), а потім на їх основі визначення інтеграль‑
ного індексу життєздатності.
Порядок розрахунку часткових індексів по кож‑
ному вектору (1).
Пi
Iiv = � it ,
ПБ

(1)

де Iiv — індекс і-го показника v-го вектору;
Пti — значення і-го показника в поточному році;
ПБi — значення і-го показника в базовому році.
Після розрахунку часткових індексів по даному
вектору, розраховується по кожному року комплек‑
сний індекс даного вектору на основі середньогео‑
метричної (2).
n

ІV =

n

∏I

v
i

,

(2)

i =1

де ІV — комплексний індекс v-го вектору
Завершальним етапом є розрахунок інтегрально‑
го індексу життєздатності на основі середньозваже‑
ної арифметичної з урахуванням вагомості кожного
вектору (3)
Іж = Ір*ар + Іс*ас + Ік*ак,
(3)
де Іж — інтегральний індекс життєздатності;
Ір, Іс, Ік — комплексні індекси по векторам: роз‑
витку, стійкості та конкурентоспроможності від‑
повідно;
ар, ас, ак — вагові коефіцієнти вагомості по векто‑
рам: розвитку, стійкості та конкурентоспроможності
відповідно;
ар + ас + ак = 1.
Вагові коефіцієнти визначаються на основі екс‑
пертних оцінок важливості кожного вектору з ви‑
користанням правила Фішберна (4).
Іж = Ір*0,5 + Іс*0,25 + Ік*0,25
(4)
Використовуючи вищенаведений методичний
підхід, було розраховано комплексні індекси векто‑
рів розвитку, стійкості та конкурентоспроможності,
а також інтегральний індекс життєздатності на одно‑
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Рис. 1. Динаміка індексу життєздатності та його складових
Джерело: розробка авторів

му із сільськогосподарських підприємств Сумської
області за період 2015–2019рр. На основі проведеної
оцінки було зроблено прогноз зміни індексу жит‑
тєздатності на наступні 2 роки, з використанням
пакету прикладних програм MS Exell.
Були спрогнозовані значення індексів по кож‑
ному вектору з використанням сценарного підхо‑
ду. Після цього з використанням формули (4) був
розрахований інтегральний індекс життєздатності.
Прогнозні значення індексу життєздатності на‑
ведені в табл. 1.
Таблиця 1
Прогнозні значення індексу життєздатності за
різних сценаріїв
2019р.
(факт)

2020р.

2021р.

Базовий

1,08

1,26

1,35

Песимістичний

1,08

1,01

1,10

Оптимістичний

1,08

1,51

1,62

Сценарії

Прогнозні розрахунки показали, що за найбільш
реальним — базовим — сценарієм життєздатність
підприємства буде зростати, але це не повинно за‑
спокоювати керівництво та спеціалістів, а навпаки
спонукати їх до пошуку шляхів реалізації оптимі‑
стичного сценарію.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, побудований алгоритм оцінки життєз‑
датності підприємства, що включає оцінку динаміки
показників, їх факторний аналіз і визначення стану
життєздатності, який дозволяє не тільки оцінити
поточний стан, а й спрогнозувати перспективний
розвиток, що дає можливість підприємству своєчас‑
но виявляти відхилення та приймати обґрунтовані
управлінські рішення. Перспектива подальших до‑
сліджень полягає в уточненні набору показників,
що використовуються для оцінки життєздатності
за векторами розвитку, стійкості та конкуренто‑
спроможності.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ОФШОРИЗАЦІЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ОФШОРИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SHADOW ECONOMY AND OFFSHORE
ECONOMIC ACTIVITY

Анотація. Тіньова економіка, без сумніву, належить до провідних напрямів дослідження в контексті освоєння важелів
державного регулювання національної економіки. Надаючи тлумачення тіньової економіки, дослідник зважає на ресурсний
аспект її існування, а, радше на її пристосованість та вплив на інституційні ізоморфізми. В статті визначено відсутність
єдиного підходу до тлумачення економічної дефініції «тіньова економіка», що в першу чергу визначається складністю та
багатоаспектністю цього економічного поняття. В силу масштабів тіньової економіки (за оцінкою інтегрального показника
рівня тіньової економіки в Україні її обсяг становить 30% від валового внутрішнього продукту), а також на прихований
характер її функціонування як окремого середовища національної економіки, досі вагомий вплив на ефективність визначення рівня тіньової економіки справляє метод її оцінки. В структурі тіньової економіки в сучасних економічних відносинах
визначається і офшорна діяльність, як особливий вид прихованої економіки, що уникає сплати податків, або здійснюється
з метою податкової оптимізації, формування виробничих конкурентних переваг та глобальних виробничих ланцюжків.
Для держави ж відбувається тиск на фінансову безпеку, що спричинено зменшенням та розмиванням податкової бази,
формуванням системи податкових знижок, отримання незаконних або неправомірних вигод, компенсацій, пільг чи
субсидіювання. Важливість такого питання викликана і масштабами цього економічного явища, адже за експертними
оцінками в офшорних зонах і сірій економіці обертається близько третини світового валового внутрішнього продукту, а
втрати економік досить значні, так, Сполучені Штати Америки щороку втрачають від такої діяльності близько 450 млрд.
дол., а Україна близько 6 мрлд. дол. Власне поєднання таких складних процесів і викликає науковий інтерес.
Ключові слова: тіньова економіка, тіньова діяльність, офшорингова діяльність, офшоринг.
Аннотация. Теневая экономика, несомненно, принадлежит к ведущим направлений исследования в контексте
освоения рычагов государственного регулирования национальной экономики. Предоставляя толкования теневой экономики, исследователь учитывает ресурсный аспект ее существования, а скорее на ее приспособленность и влияние
на институциональные изоморфизма. В статье определено отсутствие единого подхода к толкованию экономической
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дефиниции «теневая экономика», что в первую очередь определяется сложностью и многоаспектностью этого экономического понятия. В силу масштабов теневой экономики (по оценке интегрального показателя уровня теневой экономики
в Украине ее объем составляет 30% от валового внутреннего продукта), а также скрытый характер ее функционирования как отдельного среды национальной экономики, до сих пор значительное влияние на эффективность определения
уровня теневой экономики оказывает метод ее оценки. В структуре теневой экономики в современных экономических
отношениях определяется и оффшорная деятельность, как особый вид скрытой экономики, избегает уплаты налогов, или
осуществляется с целью налоговой оптимизации, формирования производственных конкурентных преимуществ и глобальных производственных цепочек. Для государства же происходит давление на финансовую безопасность, что вызвано
уменьшением и размыванием налоговой базы, формированием системы налоговых скидок, получения незаконных или
неправомерных выгод, компенсаций, льгот или субсидирования. Важность такого вопроса вызвана и масштабами этого
экономического явления, ведь по экспертным оценкам в оффшорных зонах и серой экономике вращается около трети
мирового валового внутреннего продукта, а потери экономик весьма значительны, так, Соединенные Штаты Америки
ежегодно теряют от такой деятельности около 450 млрд. долл., а Украина около 6 мрлд.дол. Собственно сочетание таких
сложных процессов и вызывает научный интерес.
Ключевые слова: теневая экономика, теневая деятельность, офшорингова деятельность, офшоринг.
Summary. The shadow economy, without a doubt, is one of the leading areas of research in the context of mastering the
levers of state regulation of the national economy. In interpreting the shadow economy, the researcher takes into account the
resource aspect of its existence, but rather its adaptability and impact on institutional isomorphisms. The article identifies the
lack of a unified approach to the interpretation of the economic definition of «shadow economy», which is primarily determined
by the complexity and multifaceted nature of this economic concept. Due to the scale of the shadow economy (according to
the integrated indicator of the shadow economy in Ukraine, its volume is 30% of gross domestic product), as well as the hidden
nature of its functioning as a separate environment of the national economy, the method still has a significant impact on her
assessment. In the structure of the shadow economy in modern economic relations is defined and offshore activities as a special
type of hidden economy that avoids paying taxes, or is carried out for tax optimization, the formation of industrial competitive
advantages and global production chains. For the state, there is pressure on financial security, which is caused by the reduction
and erosion of the tax base, the formation of a system of tax rebates, obtaining illegal or illegal benefits, compensation, benefits or subsidies. The importance of this issue is due to the scale of this economic phenomenon, because according to expert
estimates in offshore zones and the gray economy revolves about a third of world gross domestic product, and economic losses
are quite significant, so the United States loses about $ 450 billion annually., and Ukraine about 6 billion dollars. The actual
combination of such complex processes is of scientific interest.
Key words: shadow economy, shadow activity, offshoring activity, offshoring.

П

остановка проблеми. Тіньова економіка в еко‑
номічній практиці будь якої країни має досить
неоднозначне розуміння та трактування, оскільки
загалом саме визначення сутності тіньової еконо‑
міки свідчить про її прихованість від органів облі‑
ку, статистики, державного контролю. Уникання
оподаткування, отримання неправомірної вигоди,
оптимізація податкової бази можуть реалізовуватись
як шляхом приховування частини господарської
діяльності так і шляхом її документарного змен‑
шення за рахунок офшоризації, або приховування
економічної діяльності як елемента функціонування
компаній з іншим резидентством. В цьому аспекті
важливим завданням постає визначення масштабів
тіньової економіки в структурі економічної діяль‑
ності та її взаємозв’язок з офшорними зонами чи
офшоризацією господарської діяльності.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Дослі‑
дженню проблем тіньової економіки та оцінки її
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виміру приділяється значна увага наукового спів‑
товариства. Послуговуючись науковими доробками
Я. Жаліло [10] та С. Баранова [7], розкриваються
теоретичні підходи до тлумачення тіньової еконо‑
міки з економічної точки зору. Юридичні аспек‑
ти розвитку тіньової економіки виділені в працях
З. Варналія [8] та В. Мандибури [15]. Зарубіжні на‑
уковці, зокрема, Ф. Шнайдер [3] та Р. Остеркамп [2]
пропонують універсальний метод оцінки тіньової
економіки в країнах світу та доповнюють зміст те‑
оретичного доробку стосовно явища тіньової еконо‑
міки. Математичне обчислення масштабів тіньової
економіки, її вплив на макроекономічні показники
лежать в основі наукового пошуку Коляди Ю. В.
[13] та Ляшенко О. І. [14]. Проте поза увагою зали‑
шається питання тіньової економіки та її зв’язком
з офшоризацією економічної діяльності.
Відповідно до цього метою статті є визначення те‑
оретичної сутності «тіньової економіки», ключових
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підходів до її обрахунку та взаємозв’язку з офшо‑
ризацією економічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Визначенню сутнос‑
ті поняття тіньової економіки передує обумовлення
її властивостей, внаслідок чого трактування тіньової
економіки не є загальновизнаним та впровадженим
в якості безумовного наукового терміну поняттям.
Як бачимо розуміння тіньової економіки досить
неоднозначне і вимагає уточнення дефініції у подаль‑
ших наукових доробках. В розрізі видів діяльності
за критерієм легальності або законності міжнародна
практика доводить сутність тіньової економіки як
багатоаспектного поняття, оскільки тіньова еконо‑
міка включає незареєстрований дохід від законної та
незаконної діяльності, що повинні оподатковуватися
за умов звітування перед фіскальними органами.
Досліджуючи окремі аспекти тіньової економіки,
науковці надають перевагу функціональним визна‑
ченням тіньової економіки, тому найбільш універ‑
сальним вважається визначення тіньової економіки,
запропоноване Міжнародним валютним фондом,
однак необхідно враховувати, що «тіньова економіка
є стихійна і творча реакція народу на неспромож‑
ність корумпованої держави задовольняти основні
потреби зубожілих мас», таким чином необхідно
пов’язувати феномен корупції, тіньової економіки
та офшорингової діяльності [18; 17].
Середній розмір тіньової економіки у 158‑ми кра‑
їнах за період з 1991 по 2015 рік становить 31,9%.
Найбільший показник демонструє Зімбабве з 60,6%
та Болівія з 62,3% ВВП. Найнижчі — Австрія з 8,9%
та Швейцарія з 7,2% [1]. Найбільш низькі відносні
показники частки тіньового сектору (на рівні 8–10%
ВВП) серед країн світу мають також США і Японія.
В цілому, низькі або середні показники тіньової еко‑
номіки властиві країнам ЄС. Цікавим є також і те,
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що згідно досліджень французького «Le Monde»,
66,5% тіньової економіки ЄС становить нелегальна
праця людей, які найчастіше працюють у будівни‑
цтві, сільському господарстві та працюють вдома
[16]. Інші 33,5% утворюють доходи, які прихову‑
ються від податкових органів, найчастіше у сфері
роздрібної торгівлі (це можуть бути прибутки барів,
оплата за послуги таксі тощо). Найбільші розмірі
тіньової економіки у будівництві — 35%, оптовій
і роздрібній торгівлі — 25%. Натомість, в Україні
найбільш тінізованим сектором економіки є фінан‑
совий (40%), великий відсоток тіньової діяльності
також у добувній (30%) та переробній промисловості
(22%). Враховуючи особливості розвитку країн ЄС,
можна виділити декілька чинників, які обумовлю‑
ють існування тіньової економіки в них:
– недостатній рівень розвитку товарно-грошових
відносин, соціально-економічної інфраструктури
та інститутів;
– надлишкова пропозиція праці;
– низьке економічне зростання;
– нерівність доходів;
– висока частка офшоризації господарської діяль‑
ності;
– корупція та неефективність державного регулю‑
вання та ін.
Власне визначаючи рівень тіньової економіки та
її взаємозв’язок із ВВП можемо відмітити тісний
взаємозв’язок (рис. 1).
Як видно з діаграми, за початковими даними
ВВП і обсягами тіньової економіки країн, формують‑
ся певні кластери країн, які мають подібності у роз‑
мірі ВВП і обсягах тіньової економіки. Найближче
всього до України на діаграмі знаходяться Болгарія
і Туреччина. Також поряд з нею Румунія і Білорусь,
які мають трохи вищий рівень тіньової економіки.
Таблиця 1

Теоретичні підходи до феномену тіньової економіки
незареєстрована на даний момент економічна діяльність, яка була б офіційно
обчислена або спостережена як частка у валовому національному доході, якщо
вона спостерігатиметься [4]
незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта
господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво
Міністерство розвитку економіки, товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків,
торгівлі та сільського господар‑ зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання ста‑
ства України
тистичної звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених
норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови
і безпека праці тощо)
Тіньова економіка охоплює економічну діяльність, яка прихована від офіцій‑
Міжнародний валютний фонд
них органів влади з грошових, регулятивних та інституційних причин [1]
Тіньова економіка — це складне явище, представлене як сукупність неконтр‑
ольованих і не регульованих як протиправних так і законних економічних
З. Варналій
відносин між суб’єктами економічної діяльності, які мають на меті незаконне
(неофіційне) отримання доходу [9]
Ф. Шнайдер
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Рис. 1. Взаємозв’язок між ВВП і рівнем тіньової економіки країн

Ще далі — Молдова, Азербайджан, Грузія, які ма‑
ють значно вищий рівень тіньової економіки.
Варто відмітити, що не лише країни з перехід‑
ними економіками, або економіками, що трансфор‑
муються мають надзвичайно високий рівень тіньо‑
вої економіки, так, наприклад Китай має тіньовий
відтік капіталу (і в офшорні зони в тому числі) на
рівні вищому ніж 296 млрд. дол. США, Мексика
демонструє показники на рівні близько 65 млрд. дол.
Високі показники мають також Польща (52 млрд.
дол.), Росія (43 млрд. дол.), Малайзія (41 млрд.
дол.), Індія (більше 40 млрд. дол.) та ін. [5, c. 18].
В Україні ж наприклад відбувається певне органічне
взаємопереплетення офшорингової активності та
тіньової економіки, що особливо гостро проявля‑
ється у товарній політиці та формуванні політики
фінансового моніторингу та транскордонного руку
грошового капіталу, особливої актуальності це на‑
буває для сфер, які схильні і класично характеризу‑
ється самим високим рівнем тінізації та офшоризації
в Україні [12]. Варто відмітити, що щорічні втрати
Україні від недоотриманих податків через тіньову
та офшорну діяльність становлять близько 6 млрд.
дол. США [11, c. 77].
Крім того, до високотінізованих секторів еконо‑
мічної діяльності відноситься власне фінансовий
сектор: банківські установи, мікрофінансові орга‑
нізації. Не так давно були прийняті поправки до за‑
кону «Про споживче кредитування», який до цього
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не поширювався на мікрофінансові організації. Але
при цьому дані організації продовжують функці‑
онувати у «сірій» зоні законодавства, по причині
відсутності єдиного формалізованого підходу до їх
реєстрації та окремих законів щодо функціонування
МФО, можливостям здійснювати діяльність і через
офшорні компанії в тому числі. Власне фінансова
активність проявляється і в царині інвестування,
яке в Україні наприклад набуває офшоризваних
характеристик, адже одним із найбільших інвесто‑
рів української економіки є, наприклад, Кіпр, що є
однією з активних офшорних зон, за експертними
оцінками саме в кіпріотські установи виведено до
150 млрд. дол. [6, с. 15].
Загалом втрати національних економік від тіньо‑
вої та офшорингової діяльності формують значний
тиск на фінансову безпеку держави, оскільки унемож‑
ливлюють вільне користування фінансовими ресурса‑
ми в економічній діяльності, однак в сучасних реаліях
офшорингова та тіньова діяльність стають можли‑
востями для компаній щодо формування їх конку‑
рентних переваг. Це викликає певну суперечність
між бажанням компаній оптимізувати свої видатки
та необхідністю країн наповнювати свої бюджети.
Висновки. Тіньова економіка це складне
соціально-економічне явище, яке потребує комп‑
лексного дослідження і виокремлення в його струк‑
турі частки офшоризації як окремого елементу
економічних взаємовідносин. З огляду на значну
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залежність макроекономічних результатів країни
та тіньової економіки, офшоризації економічної
діяльності потребує розробки цілеспрямована дер‑
жавна стратегія мінімізації цих негативних явищ
та розвиток добросовісної конкуренції, ефектив‑
не антимонопольне регулювання. Контролююча
функція держави в сучасних умовах спрямована
на підвищення ефективності та якості державного

// Economy //
управління економікою, зниження неефективних
бюджетних витрат, боротьбу з нецільовим викорис‑
танням і розкраданням державних коштів, коруп‑
цією, офшорингом. Господарське ж законодавство
має бути спрямоване на стимулювання виробництва,
санкції за порушення існуючих норм, формування
прийнятного рівня оподаткування, прозорість фі‑
нансової діяльності суб’єктів господарювання.
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9. Варналій З. Шляхи детінізації економіки України та ії особливості // Банківська справа. 2007. No 2. С. 56.
10. Жаліло Я. А. Тіньова економіка як «інституційна пастка» на шляху економічної модернізації. Економічна
теорія. 2018. № 2. С. 22–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2018_2_4
11. Запобігання неналежному використанню платниками податків України організаційно-правових форм нере‑
зидентів при здійсненні контрольованих операцій / за заг. ред. С. С. Брехова, Д. М. Стародуба. Хмельницький, Фоп
Мельник А. А. 2019.
12. Звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових та олій — на етапі обговорення // Вісник все про податки.
URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/ 100010586‑zvilnennya-vid-pdv-operatsiy-z-eksportu-zernovikh-ta-oliy-naetapi-obgovorennya/
13. Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання коеволюції офіційної й нелегальної економік // Актуальні
проблеми економіки. 2016. № 3. С. 345–352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_3_42
14. Ляшенко О. І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки: (Монографія). Рівне: Волинські
обереги, 2005. С. 978–986.
15. Мандибура В. О. Тіньова економіка як об’єкт системного наукового дослідження [Текст]: В. О. Мандибура //
Публікація Науково-аналітичного управління Секретаріату Верховної ради України, 2007.
16. Офіційний інформаційний портал. URL: https://www.lemonde.fr/
17. П’ясецька-Устич С. В. Корупція і тіньова економіка в системі соціально-економічних відносин суспільства //
Науковий збірник Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв: МНУ, 2016. С. 34–39.
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INTELLECTUAL CAPITAL: ESSENCE AND STRUCTURAL COMPONENTS
Summary. The development of modern enterprises is due to the efficient use of intellectual resources, which during the improvement of management and production technologies are transformed into intellectual capital.
The concept of “intellectual capital” is relatively new. The first attempts to separate it from intellectual resources were made
in the 60s of last century, and the full development of the term “intellectual capital” was only in the 90s. However, it is obvious
that with a fairly wide use of this scientific category still in scientific and practical discussions there is no single and generally
accepted definition, and in the scientific literature most authors do not attach much importance to the differences between
intellectual resources, assets and capital.
On the one hand, intellectual capital, according to scientists, is the knowledge, skills and abilities of employees, as well as
intangible assets. On the other hand, it is a system of relations between consumers of intellectual property.
In this case, considering intellectual capital only as a relationship or as a set of intangible assets and human capital loses
the feature that is inherent in intellectual capital, what distinguishes it from other forms of capital and on the basis of which
it has the ability to create new value.
Thus, the purpose of the study was to systematize the experience gained in studying the essence of intellectual capital and
elucidating its component composition.
In our opinion, the study of intellectual capital should take into account three main components: human, structural and
client capital, which are the result of cognitive activity of staff and management, forming its competitive advantages.
Possession of intellectual capital creates in enterprises the ability, taking into account which it can actively explore the opportunities that open up in the external environment, as well as maximize economic and other benefits that are not available to
competitors. Thus, intellectual capital is not only a resource, but also a value that allows the company to develop sustainably,
while demonstrating balanced economic growth.
Thus, the definition of the essence and component composition of intellectual capital creates a methodological basis for the
formation of a management system for this resource.
Key words: intellectual capital, structural components, competitive development.
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tatement of the problem. The current stage of eco‑
nomic development of the country is characterized

by significant changes, where intangible assets become
one of the most important factors in the competitive
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development of the national economy. These transfor‑
mations actualize economic research in the category of
“intellectual capital” in terms of defining its essence
and studying the main components.
Analysis of recent researches and publications. The
concept of “intellectual capital”, which was introduced
into scientific language by J. Galbraith in 1969, is in‑
creasingly popular in the modern scientific world. Sig‑
nificant contribution to the study of this economic cat‑
egory was made by such foreign and domestic scientists
as P. Sullivan [18], E. Brooking [3], N. Bontis, S. Rich‑
ardson [2], I. Caddy [5], J. Ruus, S. Pike, T. Stewart,
O. Kendyukhov [10], S. Kuzubov [12], N. Shpak [15],
V. School, V. Shcherbachenko [14] and others. Despite
the large number of scientific papers devoted to the
study of this scientific category, this area of research is
still very popular, because for both companies and scien‑
tists the priority is how and to what extent intellectual
capital affects the activities of the enterprise and what
can be achieved, possessing such knowledge to ensure
its sustainable competitive development.
Formulation purposes of article (problem). The
purpose of the article is to determine the essence of
intellectual capital and its main components.
The main material. The functioning and devel‑
opment of modern enterprises depends on a number
of conditions and is united by a set of external and
internal factors. Among the key conditions for the
development of enterprises, the main, according to
most researchers, are:
– optimal institutional and legal environment and
state support for innovation;
– free competition in the markets, which ensures suf‑
ficient consumer demand;
– active connection of the scientific and educational
sector in the technological transfer [1; 5; 23].
Accordingly, environmental factors that will ensure
the strategically sustainable and competitive devel‑
opment of modern enterprises must ensure the avail‑
ability of markets, the absence of administrative and
other barriers, political and social stability, freedom
of legitimate entrepreneurship.
Factors of the internal environment of enterprise
development are usually directly associated with the
factors of production (capital, labor, natural resources,
information resources, entrepreneurial talent). The
ability of business leaders to effectively convert fac‑
tors of production into economic benefits is commonly
understood as the strategic potential that forms the
intellectual capital of an entity and the latter is used by
the company to create intellectual assets and economic
and non-economic benefits not available to competitors.
Given the high importance of the cognitive component,
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it is proposed to explore in more detail the essence and
content of the concept of “intellectual capital”.
Thus, intellectual capital plays a significant role in
ensuring the competitiveness of both the individual
enterprise and the national economy as a whole. Issues
of intellectual capital assessment at the macroeconomic
level remain relevant and debatable, despite the devel‑
opment and continuous improvement of scientific and
methodological framework. Therefore, it is advisable
to determine the theoretical meaning of this concept.
– the Ukrainian scientific environment is mainly dom‑
inated by the cost approach, according to which
intellectual capital is understood as:
– value of intellectual (knowledge, skills, abilities)
and intangible assets (patents, intellectual property,
business reputation);
– value expression of human capital and intellectual
property of the business entity;
– financial relations regarding the formation and use
of knowledge, intellectual abilities of staff, which
allows the company to receive economic benefits
[9–11; 15].
– these are the most common definitions of the theo‑
retical meaning of the term “intellectual capital”.
However, the above list of definitions is not ex‑
haustive, because in the works of Ukrainian scientists
and researchers can be found many similar in content,
but different in linguistic meaning definitions of “in‑
tellectual capital”. Foreign researchers and scholars,
without rejecting the value concept of intellectual
capital, focus more on the value component of this
concept. In particular, intellectual capital from this
point of view is proposed to mean:
– knowledge, skills and abilities of the company’s
staff, the value of which lies in the ability to max‑
imize profits;
– non-financial value and hidden strategic resource
of enterprise development;
– intellectual activity, the value results of which can
bring direct or indirect economic benefits in the
present and future [3–8; 12].
There are other points of view on the essence of the
concept of “intellectual capital”. For example, you
can find a functional, market, factor approach to the
interpretation of this concept [1; 9]. But one thing is
certain here — the main source of intellectual capital
is the knowledge, skills and abilities that a person has
(as a human resource). Exploitation of these knowl‑
edge, skills and abilities allows the company to obtain
additional or inaccessible to competitor’s benefits, i.e.
to maximize income and profits [13; 18].
In other words, intellectual capital can also be viewed
from the standpoint of enterprise resource theory, in
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which its ability to maximize benefits not available to
competitors is directly related to the presence of unique
(excellent) key competencies. The key competencies are
the necessary knowledge, transformed into the skills and
abilities of management and operational staff, which
provide and achieve the goals of operation and devel‑
opment of the enterprise, and maximize economic and
other benefits, including inaccessible to competitors.
It follows that knowledge is a resource that forms
the intellectual capital that is necessary for sustainable
and competitive development of the enterprise. Given
that knowledge is an intangible resource, respectively,
and intellectual capital should be understood as a set
of all assets and liabilities that do not have invariant
monetary (value) expression, as well as all assets and
liabilities that were formed through intensive exploita‑
tion knowledge resources [16; 21].
These assets and liabilities may be fully or partially
controlled by the company, but must participate in the
formation of values (benefits) not available to competi‑
tors, and are based on a specific resource of knowledge
available to the company and this resource determines
the structure of intellectual capital (Fig. 1).
At the same time, it should be noted at once that
the definition of components that form intellectual
capital is the most controversial point. Among the
key components are:
– technical-structural, personnel, innovation, infra‑
structure component;
– human or personnel and structural component;
– client, human and structural component [1; 4].
The structural component is usually included in the
set of assets and liabilities that determine the business

Intellectual capital

Human capital

Structural
capital

Client capital

// Marketing //
model of enterprise development. The client component
includes a set of organizational internal and external re‑
lations that determine the interaction of the enterprise
with staff, contractors and stakeholders based on the
development strategy that defines the business model.
In turn, the human component is represented by the
human resources of the enterprise, which are the car‑
riers of knowledge, skills and abilities necessary for its
activities, the establishment of external relationships,
the formation of assets and liabilities that determine
the business model of the enterprise. It should be noted
that in determining the value of intellectual capital in
practice, as a rule, there are problems with the assess‑
ment of the relative and personnel components, as it
is necessary to take into account many factors [19].
For example, if you evaluate the relative component
from the standpoint of cost or income approach, it is
likely (taking into account in the first case transaction
costs, and in the second case — income generated by in‑
tercompany cooperatives), you can get a relatively reli‑
able estimate of the value of these components. But it is
very difficult to assess the customer component from the
standpoint of a market approach. At the same time, the
practice of valuation activities has developed in Ukraine,
which requires the use of three approaches (revenue, cost
and market) to determine the reasonable value of any
valuation object (including the components that form it).
A similar problem arises when assessing the human
or human resources component of intellectual capital
using traditional methods based on cost, revenue and
market approach to valuation procedures. Therefore,
we consider it appropriate to clarify the concept of “in‑
tellectual capital”, but to pre-determine its structural

1. Effective management
2. Contacts with employees
3. Business qualities and
intelligence of staff
1. The results of intellectual
activity, intangible assets
2. Information resources
3. Organizational structures, etc.
1. Means of individualization
(trademarks, etc.)
2. Business reputation
3. Customer orientation and
customer loyalty

Fig. 1. The structure of intellectual capital of enterprises [17; 20]
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components. Accordingly, at this stage we can prelim‑
inarily conclude that intellectual capital is a critical
type of capital of modern enterprises, which along with
financial and physical capital forms the ability to sus‑
tainable development while maximizing the economic
benefits of the enterprise, inaccessible to competitors.
Intellectual capital determines the optimality, ratio‑
nality and intensity of use of other types of capital
(financial and physical) [18].
Adhering to regulatory requirements, it should
also be noted that assets and liabilities included in
a component of intellectual capital must be includ‑
ed in the balance sheet of the enterprise (its official
statements). However, some researchers argue that
a new financial and management concept is needed to
account for intellectual capital.
In the foreign scientific literature, there are dis‑
cussions about the possibility of accounting for intel‑
lectual capital, and intellectual capital is sometimes
presented as a “new goodwill”, or as a “set of intangible
and intellectual assets.” Given that not all components
of intellectual capital meet the requirements of the
objects of accounting (controllability, valuation, etc.),
it can be concluded that the terms “intangible assets”
and “intellectual capital” are unequal.
Intellectual assets are an economic term that re‑
flects the ability of an intangible asset to generate
income. In the scientific and journalistic literature
there are different approaches to understanding in‑
tellectual assets.
For example, S. Kuzubov, using the term “intellec‑
tual assets”, considers the economic resources of the
enterprise, which are the result of creative, research
or inventive activity, which have artificially created
properties of exclusivity and are able to bring economic
benefits. Intellectual assets, in addition to exclusive
rights to intellectual property, include:
– unidentified intellectual property;
– commercial concession (franchise), Internet domain
names;
– recognizable brand, human capital, etc. [12].
A similar position with S. Kuzubov [12] is followed
by other scientists. At the same time, they believe that
human capital should be differentiated as used and re‑
serve, and it is used human capital should be included
in the list of intellectual assets of the enterprise. In
turn, N. Shpak [15] uses the term “intellectual assets”
to denote part of the market value of the enterprise
(business), which consists of three parts: intangible
assets; identified intellectual property objects; un‑
identified intellectual property.
But based on these concepts, we can conclude that
a number of components of intellectual assets do not
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meet the requirements for accounting objects (identi‑
fication, controllability, ability to evaluate, etc.), so to
equate the terms “intellectual assets” and “intangible
assets” is incorrect. Summarizing the above, we propose
to establish the following ratio of the considered terms.
Intellectual capital means the most complex object, not
all its components can be recognized as intangible assets.
In particular, the following are not subject to re‑
flection in accounting: information resources; orga‑
nizational structures of enterprises; lists of regular
customers, etc. The term “intellectual assets” includes
franchises, brands, domain names and others that can
be recognized as intellectual capital, but do not belong
to intangible assets. Intellectual property corresponds
to intangible assets only in part of the exclusive rights.
Schematically, the composition of objects denoted
by these terms (intellectual capital, intangible assets,
intellectual property, intellectual assets, is presented
in Figure 2.
In practice, intellectual capital includes unidenti‑
fied intangible / intellectual assets and identified intel‑
lectual assets, and intellectual property, and identified
intangible assets. It follows that from a theoretical
point of view, the concept of “intellectual capital” can
be meaningfully considered in two key perspectives:
1) legal (based on financial accounting standards) —
the concept of intellectual capital includes uniden‑
tified intellectual/intangible assets; identified in‑
tellectual assets; Intellectual Property; identified
intangible assets;
2) economic and managerial (based on the formed busi‑
ness turnover) — the concept of intellectual capital
includes three components (human, relative and
structural capital), which are formed by exploiting
the resource of knowledge and other resources of
the enterprise. These components may not always be
reflected in the balance sheet (exception: intellectual
property; identified intangible assets, including
exploration assets and goodwill).
In our interpretation of the concept of “intellectual
capital” we will adhere to the economic and managerial
theoretical perspective, and from a substantive point
of view we will understand that:
1) intellectual capital is the result of cognitive activity
of staff, management and / or entrepreneur. This
result forms the competitive advantages of the
business model of the enterprise. The presence in
the business model of unique or sustainable com‑
petitive advantages allows the company to receive
benefits (direct and indirect) that are not available
to competitors;
2) intellectual capital includes three main components,
which can not always be expressed in value and
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Domain names on
the Internet
Brand recognition
Human capital

Intellectual
capital

Non-exclusive rights
to intellectual
property

Intellectual
assets

Exclusive rights to
intellectual property

Intellectual
Property

Subsoil use license

Intangible
assets

Business reputation

Information
resources
Organizational
structures
Relationship with
customers
Fig. 2. Classification and structuring of intangible assets, intellectual property, intellectual assets
and intellectual capital [6; 16]

accepted for financial accounting (human, struc‑
tural and client capital), or reflected in the official
financial statements of the enterprise;
3) the possession of intellectual capital forms in the en‑
terprise the ability, taking into account which it can
actively explore the opportunities that open up in the
external environment, as well as maximize economic
and other benefits that are not available to competitors.
Thus, intellectual capital is not only a resource, but also
a value that allows the company to develop sustainably,
while demonstrating balanced economic growth.
Insights from this study and perspectives for
further research in this direction. Thus, intellectual

capital is a multifaceted category, which is formed as
a result of the interaction of human, structural and
client capital, which leads to the acquisition of new
knowledge and the intensification of innovation at all
levels of the economy.
Having considered and supplemented the theoret‑
ical meaning of the concept of “intellectual capital”,
it is necessary to pay attention to the study of one of
its main and most important components — human
capital, i. e. the role of staff, their professional com‑
petencies and human resources in creating intellectual
capital and increasing its value.
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СОЦІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ
СУБ’ЄКТІВ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ
СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНИЗМА
SOCIOMETRIC ASSESSMENT OF INTERACTION
OF MARKETING MECHANISM ENTITIES

Анотація. У статті розкрито методичні підходи до розширення можливостей використання соціометричного методу
проведення маркетингового дослідження взаємодії суб’єктів маркетингового механізму на прикладі управління безпекою
харчування дітей шкільного віку. Розкрито вимоги, яких слід дотримуватись при проведенні соціометричної оцінки. Наведено форму соціометричної картки, яка слугує інструментом ля проведення опитування експертів, в основі укладання
змісту картки закладені важливі індикатори, що характеризують стан об’єкту дослідження. З метою визначення стану
взаємодії суб’єктів маркетингового механізму укладено соціограму із зазначенням відхилення, взаємного відхилення,
вибору та взаємного вибору суб’єктів маркетингу. Наведено методику розрахунку індивідуальних соціометричних індексів
(діагностичні показники), у тому числі індекси соціометричного статусу, експансивності, ізольованості. За проведеними
розрахунками здійснено оцінку рівня благополуччя взаємодії суб’єктів. Запропоновано новий підхід до визначення соціометричного статусу суб’єктів маркетингу за критеріями, отриманими в ході узагальнення соціоматриць.
Традиційна система управління безпекою харчування дітей шкільного віку передбачає розробку державних програм та
реалізацію її через державну систему закладів освіти. Результати соціометричного дослідження доводять, що такий підхід
є найменш ефективним. Існуюча система потребує активного залучення категорії «лідерів» (родина, виробники, ритейл),
що можливе за рахунок впровадження маркетингового механізму. На основі отриманих в ході дослідження результатах
зроблено висновки про необхідність формування нових концептуальних підходів до функціонування системи управління
безпекою харчування дітей. Застосування розкритого у статті підходу до аналізу взаємодії суб’єктів маркетингу формує
інформаційну базу для розробки програми, спрямованої на підвищення узгодженості спільних дій суб’єктів маркетингу,
ефективності їх взаємодії та підвищення ймовірності досягнення бажаних результатів, що обумовлює практичну цінність
результатів та можливості їх застосування на різних ринках.
Ключові слова: маркетинг, маркетинговий механізм, суб’єкти маркетингу, соціометрія, соціометрична оцінка, соціограма, соціометричний статус, маркетингове дослідження.
Аннотация. В статье описаны методические подходы к расширению возможностей использования социометрического метода проведения маркетингового исследования взаимодействия субъектов маркетингового механизма на примере
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управления безопасностью питания детей школьного возраста. Раскрыты требования, которые следует соблюдать при
проведении социометрической оценки. Приведена форма социометрической карточки, которая служит инструментом
ля проведения опроса экспертов, в основе составления содержания карточки заложены важные индикаторы, характеризующие состояние объекта исследования. С целью определения состояния взаимодействия субъектов маркетингового механизма, составлена социограмма с указанием отклонения, взаимного отклонения, выбора и взаимного выбора
субъектов маркетинга. Описана методика расчета индивидуальных социометрических индексов (диагностических показателей), в том числе индексов социометрического статуса, экспансивности, изолированности. На основе проведенных расчетов осуществлена оценка

уровня благополучия взаимодействия субъектов, предложен новый подход к определению социометрического статуса субъектов маркетинга по критериям, полученными в ходе обобщения социоматрицы.
Традиционная система управления безопасностью питания детей школьного возраста предусматривает разработку
государственных программ и реализацию ее через государственную систему образования. Результаты социометрического исследования доказывают, что такой подход является наименее эффективным. Существующая система требует
активного привлечения категории «лидеров» (семья, производители, ритейл), что возможно за счет внедрения маркетингового механизма. На основе полученных в ходе исследования результатов сделаны выводы о необходимости формирования новых концептуальных подходов к функционированию системы управления безопасностью питания детей.
Применение описанного в статье подхода к оцениванию взаимодействия субъектов маркетинга формирует информационную базу для разработки программы, направленной на повышение согласованности совместных действий субъектов маркетинга, эффективности их взаимодействия и повышения вероятности достижения желаемых результатов,
обусловливает практическую ценность результатов и возможности их применения на различных рынках.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый механизм, субъекты маркетинга, социометрия, социометрическая
оценка, социограмма, социометрический статус, маркетинговое исследование.
Summary. The article describes methodological approaches to expanding the possibilities of using the sociometric method of
conducting a marketing study of the interaction of subjects of the marketing mechanism on the example of food safety management for school-age children. The requirements to be observed when conducting sociometric assessment are disclosed. The form of
a sociometric card is presented, which serves as a tool for conducting a survey of experts; important indicators that characterize
the state of the research object are based on the compilation of the card’s content. In order to determine the state of interaction
of the subjects of the marketing mechanism, a sociogram was compiled indicating the deviation, mutual deviation, choice and
mutual choice of marketing subjects. The article describes the methodology for calculating individual sociometric indices (diagnostic indicators), including indices of sociometric status, expansiveness, isolation. On the basis of the calculations carried out, an
assessment of the level of well-being of the interaction of subjects was carried out, a new approach to determining the sociometric
status of marketing subjects was proposed according to the criteria obtained in the course of generalizing the sociomatrix.
The traditional food safety management system for school-age children provides for the development of state programs and
its implementation through the state education system. The results of sociometric research prove that this approach is the least
effective. The existing system requires the active involvement of the category of «leaders» (family, manufacturers, retail), which
is possible through the introduction of a marketing mechanism. On the basis of the results obtained in the course of the study,
conclusions were drawn about the need to form new conceptual approaches to the functioning of the child nutrition safety
management system. The application of the approach described in the article to assessing the interaction of marketing subjects
forms an information base for developing a program aimed at increasing the coordination of joint actions of marketing subjects,
the effectiveness of their interaction and increasing the likelihood of achieving the desired results, determines the practical value
of the results and the possibility of their application in various markets.
Key words: marketing, marketing mechanism, marketing subjects, sociometry, sociometric assessment, sociogram, sociometric status, marketing research.

П

остановка проблеми. Функціонування марке‑
тингового механізму управління безпекою хар‑
чування дітей шкільного віку передбачає цілеспря‑
мовану діяльність сукупності суб’єктів маркетингу,
тож важливим є здійснення оцінки їх взаємних
очікувань та збалансованості їх зусиль у напрям‑
ках впливу на зміну споживчої поведінки дітей
у процесі їх споживчої соціалізації [1]. Узгодже‑
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ність спільних дій суб’єктів маркетингу впливу
на ефективність взаємодії та ступінь досягнення
очікуваних результатів, що обумовлює практичну
цінність результатів маркетингового дослідження
на основі соціометричної оцінки взаємодії суб’єктів
маркетингового механізму.
Відмінність соціометрії від інших видів опиту‑
вання складається у можливості одержати кількісну
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оцінку відносин між суб’єктами, а його значущість
у маркетингу обумовлено суб’єктивним характером
опосередкування управлінських процесів, у тому
числі й процесів управління та організації марке‑
тингової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Виник‑
нення і розвиток соціометричного методу пов’яза‑
не з американським соціальним психологом і со‑
ціологом Я. Морено, який у 30‑ті роки ХХ-го ст.
створив соціометрію як зручну в практиці методику
для вивчення емоційних зв’язків у групі. У ході
соціометричного дослідження використовується
референтометрія та будується соціограма, що дає
змогу виявити мотиви відносин між суб’єктами,
що взаємодіють.
Підходи до використання соціометричних мето‑
дів у маркетингу закладені у працях вітчизняних та
зарубіжних дослідників, таких як О. С. Самборський
[2]. У своїх роботах Шубін С. П. довів, що застосу‑
вання інструментів соціометрії в маркетингу підви‑
щує спроможність керувати процесами в державі [3],
що відповідає концепції маркетингового механізму,
суб’єктів управління у якій є держава. Можливості
застосування соціометричних досліджень у бізнес-
сфері розкриті у наукових працях Перевозової І. В.
[4] та Попадинець [5], які використовували їх для
дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових
підприємств. У своїх роботах дослідники довели
широкий діапазон використання соціометричного
методу маркетингових досліджень на різних типах
ринків. Соціометрія як метод маркетингових до‑
сліджень групових взаємовідносин розглядається
й роботах Полторак В. А. [6].
Загальні основи проведення маркетингових до‑
сліджень сформовані у роботах Ф. Котлера, Г. Ар‑
мстронга, Д. Сондерса, В. Вонга [7], В. Руделіуса
[8], Нареш Малхотри [9], а також вітчизняних на‑
уковців С. С. Гаркавенка [10], Л. О. Старостіної [11]
та інших.
Сучасною наукою сформовано теоретичні та ме‑
тодичні основи здійснення маркетингових дослі‑
джень із застосуванням соціометрії, однак, потребує
подальших досліджень проблематика застосуван‑
ня соціометрічного методу дослідження серед груп
стейкохолдерів на різних ринках.
Мети статті полягає у визначенні характеру
взаємодії суб’єктів маркетингового механізму як
стейкхолдерів у процесах управління безпекою хар‑
чування дітей шкільного віку. З метою досягнення
мети доцільно виконання таких завдань досліджен‑
ня: здійснити соціометричне опитування стейкхол‑
дерів на основі укладених соціометричних карток,
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укласти соціоматриці та соціограму, оцінити специ‑
фіку взаємодії суб’єктів маркетингового механізму
за обчисленими індивідуальними показниками,
охарактеризувати соціометричний статус суб’єктів
маркетингу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Со‑
ціометрія — це певний набір прикладних методик
вивчення структури й динаміки «неформальних»
взаємовідносин між індивідами, а саме: структу‑
ри соціальних груп та соціальної дистанції між їх
членами. Соціометричний метод опитування — це
один з різновидів опитування, який використову‑
ють найчастіше для вивчення зв’язків між членами
групи [4].
При проведенні соціометричного дослідження
взаємодії суб’єктів маркетингового механізму до‑
тримано слід вимог:
1. Суб’єкти маркетингового механізму мають
спільну мету діяльності — підвищення рівня безпеки
харчування дітей шкільного віку;
2. Задані запитання виконують роль критеріїв
взаємодії та взаємних очікувань між суб’єктами
маркетингового механізму та сформовані на основі
системи показників, які виступають індикаторами
рівня безпеки харчування (табл. 1);
3. Питання та твердження соціометричної картки
сформульовано таким чином, щоб зміст обраних
критеріїв був зрозумілим усім учасникам соціоме‑
тричного опитування;
4. Непараметрична процедура вибору передба‑
чає можливість робити необмежене число виборів,
що дає повну інформацію про взаємовідносини між
суб’єктами маркетингу;
5. Опитування проводиться незалежним дослідни‑
ком з науковими цілями та не націлене на просуван‑
ня певних брендів або послуг з комерційною метою;
6. Респонденти здійснюють самостійний вибір
в ході опитування.
За кожним з індикаторів запропоновано по 5 твер‑
джень. Отримані експертні оцінки зусиль суб’єктів
маркетингового механізму передбачали оцінку «+1»
(в разі позитивного впливу) та «-1» (в разі негатив‑
ного впливу). Оцінка «0» виставляється за умов
нейтральної позиції або відсутності впливу.
Після обробки результатів соціометричного опи‑
тування здійснено заповнення соціоматриці та по‑
будовано соціограму (рис. 1).
Взаємна лояльність спостерігається між дітьми
та родинами, що вказує на достатній рівень порозу‑
міння у темі безпеки харчування між суб’єктами,
існування спільної зацікавленості у питаннях безпе‑
ки харчування. У взаємодії інших суб’єктів марке‑
тингу спостерігається значна частка невиправданих
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Таблиця 1
Форма соціометричної картки із зазначенням індикаторів рівня безпеки харчування дітей
Прояви діяльності суб’єктів
маркетингу за зазначеними
індикаторами

Маркетингові

Доступність
продуктів
харчування

Макроекономічні

Індикатори
Фізична доступність

Наявність необхідних продуктів
харчування на ринку

Фінансова доступність

Економічна здатність домогоспо‑
дарств забезпечити повноцінне
харчування.
Наявність соціального забезпечен‑
ня держави

Якість та безпечність харчування

Показники безпеки продуктів хар‑
чування та їх відповідність стан‑
дартам.
Показники якості послуг харчу‑
вання для організованих дитячих
колективів

Мотивований вибір безпечного хар‑
чування

Сформована безпеково-орієнтована
модель споживчої соціалізації ді‑
тей на ринку продуктів та послуг
харчування

Суб’єкти маркетингу*
S1

S2

S3

…

Sn

Джерело: розроблено автором
* n — кількість суб’єктів маркетингового механізму

очікувань. Наприклад, більшість суб’єктів очікує на
те, що саме держава має у першу чергу опікуватись
більшістю показників безпеки харчування дітей,
негативна оцінка впливу свідчить про те, що такі

очікування залишаються невиправданими. У соці‑
ограмі переважає взаємне негативне сприйняття.
Нейтральною є позиція провайдерів освітніх послуг
(школи, секції, гуртки тощо).

Рис. 1. Соціограма взаємодії суб’єктів маркетингового механізму
Джерело: укладено автором за результатами власних досліджень
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Таблиця 2

Індивідуальна соціометрична оцінка суб’єктів маркетингу %
Індекс соціометричного статусу (Сі)

Індекс експансивності (Ej)

Індекс ізольованості
(ІІ)

Значення

Ранг

Значення

Ранг

Значення

Ранг

Діти шкільного віку

9,04

5

23,20

3

22,0

5

Родина

13,56

4

35,0

1

32,8

4

Провайдери освітніх послуг

4,44

6

12,20

6

10

6

Виробники продуктів харчування, ритейл

15,48

1

31,20

2

46,2

3

Заклади громадського харчування, опера‑
тори харчового сервісу у школах

13,80

3

17,0

4

52,0

2

Держава, місцеве самоврядування

14,48

2

14,60

5

57,8

1

Суб’єкт маркетингу

Джерело: укладено автором за результатами власних досліджень

На основі отриманих результатів визначено ін‑
дивідуальні соціометричні індекси (діагностичні
показники) (табл. 2).
Індивідуальний індекс соціометричного статусу
суб’єкта маркетингу (Сі), який визначається кіль‑
кістю соціометричних виборів та визначається за
формулою:

∑ (R
C =
n

i

i =1

+
i

+ Ri−

n −1

),

(1)

де, R+i — частка отриманих позитивних оцінок;
R-i — частка отриманих негативних оцінок;
n — число суб’єктів маркетингу.

Соціометричний статус усіх суб’єктів є досить
низьким (не перевищує 16%), що вказує на низький
рівень благополуччя взаємодії (РБВ), є свідченням
незадовільних стосунків між суб’єктами маркетингу
у процесі вирішення розглянутих питань, низький
рівень порозуміння між суб’єктами маркетингового
механізму у питаннях управління рівнем безпеки
харчування дітей, наявності невиправданих очіку‑
вань, претензій, відсутністю розуміння функцій та
злагодженої координації діяльності [12].
Залежно від отриманого результату суб’єкт мар‑
кетингу можливо віднести до різних статусних ка‑
тегорій. З огляду на цілі дослідження пропонується
використовувати підхід, наведений у табл. 3.
Таблиця 3

Соціометричний статус суб’єктів маркетингу
Соціометричний
статус

Статусна
категорія

Максимальна кіль‑
кість позитивних
оцінок

«Лідер»

Характеристика

Суб’єкти маркетингу

Вплив суб’єкту маркетингового механізму Родина
більше за інших сприяє підвищенню рівня Виробники продуктів харчування,
безпеки харчування дітей
ритейл

Максимальна
«Бажаний» Суб’єкт маркетингового механізму, вплив Виробники продуктів харчування,
частка отриманих
якого сприймається як найбільш суттєвий ритейл
виборів
та найбільш очікуваний
Держава
Заклади громадського харчування
Родина
Найбільша част‑
ка не зроблених
виборів
Найменша кіль‑
кість отриманих
оцінок

«Відокрем- Суб’єкт маркетингового механізму, вплив Відсутні. Усі суб’єкти маркетингу
лений»
якого іншими суб’єктами сприймається, як дали оцінку більше, ніж 50% пи‑
такий, що суттєво не впливає на рівень без‑ тань
пеки харчування
«Ізольо-
ваний»

Суб’єкт маркетингового механізму, вплив Провайдери освітніх послуг
якого інші суб’єктами сприймають, як та‑
кий, що не має суттєвого значення

Найбільша кіль‑ «Невиправ‑ Суб’єкт маркетингового механізму, вплив
кість отриманих
дані очіку- якого інші суб’єктами сприймають, як не‑
негативних оцінок
вання»
гативний. Значна частка негативних оці‑
або лише негативні
нок свідчить про невиправдані очікування
оцінки
з боку інших суб’єктів маркетингу

Держава, органи місцевого само‑
врядування
Заклади громадського харчування,
оператори харчового сервісу у шко‑
лах

Джерело: укладено автором за результатами власних досліджень
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Отримані результати доводять, що більше за
інших сприяють підвищенню рівня безпеки хар‑
чування дітей члени родини, виробники продуктів
харчування та ритейл. Суб’єкти маркетингового
механізму очікують на активізацію зусиль в сфері
забезпечення належного рівня харчування дітей
від виробників продуктів харчування, держави,
закладів громадського харчування та родини.
Держава та заклади громадського харчування
(у тому числі шкільні їдальні) не виправдовують
цих очікувань, що сприймається негативно. Се‑
ред суб’єктів відсутні такі, що сприймаються як
зайві у процесі управління безпекою харчуван‑
ня дітей, однак роль провайдерів освітніх послуг
(шкіл, тренерів, керівників секцій) сприймається
як найменш суттєва.
Індивідуальний індекс експансивності cуб’єк‑
ту маркетингу Ej характеризує ступінь взаємодії
суб’єктів маркетингу та відображає відношення
кожного суб’єкту до функціонування маркетингово‑
го механізму в цілому, розраховуємо за формулою:

∑ (R
E =
n

i =1

+
i

+ Ri−

),

(2)
N −1
де, R+i — число відданих позитивних оцінок;
R-i — число відданих негативних оцінок.
Значення індивідуальних індексів експансив‑
ності суб’єктів маркетингу (Ej) свідчить про те, що
родина сприймається іншими суб’єктами марке‑
тингу як така, що здатна здійснювати найбільш
ефективний позитивний вплив на рівень безпеки
харчування дітей, друге місце посіли виробники
продуктів харчування та ритейл. Найменший вплив
на підвищення рівня безпеки харчування, на думку
суб’єктів маркетингу, здатна здійснити держава та
навчальні заклади. Отримані результати доводять,
що в процесі управління безпекою харчування дітей
недостатньо розраховувати на державні програми
та законодавчі норми, також шкільні програми не
здатні суттєво покращити ситуацію, що підтвер‑
i

джує необхідність запровадження маркетингового
механізму як комплексної системи дій суб’єктів
маркетингу.
Традиційна система управління безпекою хар‑
чування дітей шкільного віку передбачає розробку
державних програм та реалізацію її через заклади
загальної освіти. Результати соціометричного до‑
слідження доводять, що такий підхід є найменш
ефективним. Існуюча система потребує активного
залучення категорії «лідерів» (родина, виробники,
ритейл), що можливе за рахунок впровадження мар‑
кетингового механізму.
Взаємодію суб’єктів можна вважати активною,
якщо в ній немає ізольованих суб’єктів або їх кіль‑
кість не перевищує 5–6%. Менш благополучною
є взаємодія, якщо індекс ізольованості (ІІ) скла‑
дає 15–25%. За проведеними розрахунками індекс
ізольованості свідчить про те, що суб’єкти марке‑
тингу вбачають найбільшу загрозу рівню безпеці
харчування з боку діяльності (або бездіяльності)
державних органів влади та місцевого самовряду‑
вання, а також виробників продуктів харчування
та система ритейлу. Найменшу загрозу вбачають
у діяльності провайдерів освітніх послуг (рівень
індексу ізольованості становить 10%).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Результати соціометричної оцінки взаємодії суб’єк‑
тів маркетингового механізму формують основу для
визначення суб’єкту-лідера, роль якого у марке‑
тинговому механізмі є провідною та визначається
іншими суб’єктами маркетингу, характеру взаємо‑
зв’язків між суб’єктами маркетингу, розробки коре‑
гуючих заходів та рекомендацій для налагодження
ефективної взаємодії суб’єктів маркетингу задля
їх злагодженої взаємодії в межах маркетингового
механізму управління безпекою харчування дітей.
Подальших досліджень потребує наукове обґрунту‑
вання напрямів впровадження маркетингового меха‑
нізму та визначення соціально-економічного ефекту
його впровадження для суб’єктів господарювання.
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