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Горобець Наталія Миколаївна
к.с.-.г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,

Дніпровський державний аграрно- економічний університет
м. Дніпро, Україна

НАПРЯМКИ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ  
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

DOI: 10.25313/mono2020-1

В умовах сьогодення інтенсивно розвиваються нові підходи 
щодо використання інноваційних технологій діджіталізації під 
час управління бізнес- процесами аграрних підприємств, що 
все більше привертає увагу практиків аграріїв. Разом з тим, 
останнім часом спостерігається значне випереджання темпів 
розвитку науково- технічного прогресу у сфері цифрових тех-
нологій у порівнянні з наявними знаннями та можливостями 
агропідприємців щодо їх впровадження до діяльності сільсько-
господарських підприємств.

Вчені розрізняють два основні напрямки, за якими руха-
ється діджіталізація агробізнесу:

1) підвищення продуктивності;
2) створення повністю оцифрованих агропідприємств.
Використання нових технологій знижує загальні виробничі 

витрати, за допомогою чого зростає прибуток. Отже завдяки 
цифровим технологіям керівники аграрних підприємств здатні 
удосконалювати процесно- орієнтоване управління при значно 
менших зусиллях, так як цифрування дає змогу подолати пе-
репони, обумовлені особливостями сільського господарства та 
скоріше перейти на новий рівень аграрного розвитку.

Зокрема, на підставі проведених досліджень Руденко М. В. 
зазначає, що у сільському господарстві новітні технології 
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можуть модернізувати галузь, сприяючи реалізації інновацій 
в агробізнесі та створити нові можливості для сільськогоспо-
дарських підприємств у таких сферах, як біологічна галузь, 
стійкість екосистеми тощо. Однак масштаби цієї трансформації 
та пов’язані із цим впливи на агросектор, ланцюги цінностей та 
загальна аграрна політика є дуже мінливими та відрізнятимуть-
ся залежно від мети та технологій, що використовуються [4].

В процесі розробки та реалізації стратегій розвитку 
виробничо- інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств виникає нагальна необхідність у застосуванні 
спеціалізованого інструментарію щодо використання цифро-
вих технологій. Зауважимо, що керівник агропідприємства, 
як гарант успішного та довгострокового знаходження його на 
ринковій арені, має постійно вдосконалювати роботу підприєм-
ства за рахунок не тільки самостійного досконалого володіння 
інструментами стратегічного управління, але й створенням 
умов для оволодіння знаннями провідними фахівцями щодо 
впровадження новітніх технологій сільськогосподарського 
виробництва та агросервісу.

Разом з тим, вчені зауважують на тому, що з бурхливим 
розвитком інформаційних технологій, мініатюризацією апа-
ратних засобів управління намітилася прогресуюча тенден-
ція мінімізувати роль людини в людино- машинних системах, 
а в окремих випадках навіть повністю виключити її з конту-
ру управління порівняно складними, технічними об’єктами. 
В останні роки активно вивчаються різні аспекти створення та 
застосування безпілотних транспортних засобів: автомобілів, 
самохідних механізмів, бронетранспортерів, літальних апаратів 
різного призначення тощо. Значний інтерес до цієї тематики 
спостерігається і в сільському господарстві [1, 4].

У той же час на шляху використання агроінновацій стають 
певні перешкоди: низький попит на інноваційні розробки серед 
агровиробників; несформована державна інноваційна політика; 
низька підтримка та стимулювання підприємств державою 
для здійснення інноваційної діяльності; обмежені фінансові 
можливості аграрних підприємств [3].
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Враховуючи значний вплив вказаних чинників українські 
сільськогосподарські підприємства досить повільно підвищують 
власну інноваційну активність.

З метою підвищення ефективного функціонування сіль-
ського господарства, необхідним є постійне удосконалення 
якісних характеристик агропродукції, впровадження нових 
методів управління та сучасних технологій, формування повно-
цінної інфраструктури. Так, встановлено, що на ефективність 
впровадження агроінновацій впливають певні чинники:

1) зовнішні чинники: ситуація на ринку; конкуренція; стра-
тегічні програми аграрного розвитку; НТП; природно- 
кліматичні умови; соціальна політика, демографічний 
стан; рівень цін, інфляція; рівень державної підтримки; 
політичний та економічний стан в країні;

2) внутрішні чинники: урожайність, якість продукції; 
продуктивність; кваліфікація персоналу; розмір витрат; 
фінансові ресурси; застосування нових технологій; тех-
нічне оснащення [3].

Отже правильно обрана стратегія є найважливішим резуль-
татом та ефективним механізмом стратегічного управління, так 
як вона мобілізує використання науково- технічного, інновацій-
ного, фінансово- економічного, соціального та організаційного 
потенціалу підприємства за певними напрямами. У той же час 
для більшості сільськогосподарських підприємств завдання 
стратегічного планування інноваційного розвитку за рахунок 
залучення діджіталізації, цифрових технологій, безпілотних 
літальних апаратів, датчиків тощо стає новим та проблематич-
ним викликом сьогодення, на який не тільки можливо, але й 
потрібно відповідати.

Сучасне агробізнес- середовище за рахунок впровадження 
нових технологій все більше має можливостей для створення 
споживчої цінності виробництва. Встановлено, що технологічні 
розробки у поєднанні зі змінами у системі управління та нові 
бізнес- моделі можуть спричинити порушення у традиційних 
ланцюгах прирощення вартості під час організації сільсько-
господарського виробництва [5].
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В умовах турбулентного зовнішнього середовища україн-
ські аграрні підприємства мають активно впроваджувати у ме-
неджмент бізнес- процесів технології діджіталізації. У зв’язку 
з цим за допомогою малюнку 1 доцільно розглянути класифі-
кацію цифрових технологій, які можливо використовувати 
в агропродовольчому секторі економіки країни.

Встановлено, що до технологій, які характеризуються очі-
куваним високим впливом на конфігурацію ланцюга прирощен-
ня вартості в сільськогосподарському виробництві відносять:

1) Інтернет речей (IoT) — це мережі фізичних об’єктів, які 
містять вбудовані технології спілкування та розуміння, 

 Види технологій діджіталізації агробізнесу 

Технології з високим 
впливом на ланцюг 

вартості с/г виробництва 

Інтернет речей (IoT) 

Технології із середнім 
впливом на ланцюг 

вартості с/г виробництва 

Технології з низьким 
впливом на ланцюг 

вартості с/г виробництва 

роботизація 

штучний інтелект 
(AI) 

великі дані  
(Big Data) 

Blockchain 

супутникова 
система глобальної 

навігації (GNSS) 

віртуальна 
реальність (VR) 

безпілотні літальні 
апарати (БПЛА) 

геоінформаційні 
сервіси (ГІС) 

аграрні мобільні 
додатки 

інформаційно-
комунікаційні 

технології (ІКТ) 

платформи для 
електронного бізнесу 

широкосмугові 
Інтернет-мережі 

інтелектуальні 
біосенсори та 

датчики 

мобільні месенджери 

агрофоруми та 
аграрні онлайн-

додатки 

Малюнок 1. Класифікація технологій діджіталізації агробізнесу за 
принципом впливу на ланцюг агропродовольчої вартості

Джерело: узагальнено на підставі [2, 4, 5]



9

Напрямки діджіталізації аграрного виробництва 

або взаємодіють зі своїми внутрішніми станами чи зо-
внішнім середовищем;

2) роботизація — відноситься до автоматизації системи або 
процесу з боку використання роботизованих пристроїв;

3) штучний інтелект (AI) — це будь-який пристрій, який 
сприймає своє оточення та вживає дій, які максимально 
збільшують шанси на успішне досягнення своїх цілей;

4) великі дані (Big Data) — великі дані забезпечують під-
вищення рівня прийняття аналітичних рішень шляхом 
збільшення обміну даними та відноситься до наборів 
даних, які занадто великі й складні для традиційної 
обробки [3, 4].

У той же час деякі вчені прогнозують, що технології 
3D-друку будуть здійснювати очікувано високий вплив на 
конфігурацію ланцюга прирощення вартості, оскільки зазна-
чена технологія ідеально підходить для виготовлення окремих 
об’єктів на замовлення сільськогосподарських підприємств 
(наприклад, 3D-надруковані інструменти для ремонту техні-
ки, 3D-запчастини, міське органічне рослинництво тощо) [5].

Щодо цифрових технологій, які мають очікуваний середній 
вплив на ланцюг вартості в агровиробництві, вчені відокре-
мили:

1) Blockchain — це зростаючий список записів, що назива-
ються блоками, які пов’язані між собою за допомогою 
криптографії. Блок у Blockchain містить криптогра-
фічний хеш (пам’ять) попередніх трансакцій та іншої 
важливої інформації, часові характеристики, дані тран-
закцій тощо;

2) супутникова система глобальної навігації (GNSS — 
Global Navigation Satellite System), яка використовується 
у програмах з метою визначення позиції активу на основі 
супутникових даних (наприклад, система глобального 
позиціонування (GPS), супутникова система глобальної 
навігації (GLONASS), Galileo, BeiDou тощо). Вказані 
системи досить легко можливо поширити на малі та 
середні сільськогосподарські підприємства;



10

Economy, finance, law: current problems and development prospects

3) віртуальна реальність (VR) — це інтерактивний досвід 
оточення реального світу, є досить інноваційним мето-
дом, який у перспективі буде мати високий вплив на 
функціонування агропідприємств;

4)  безпілотні літальні апарати (БПЛА) або дрони — успішно 
використовуються в діяльності сільськогосподарських 
підприємств;

5) геоінформаційні сервіси (ГІС);
6) інтелектуальні біосенсори та високотехнологічні датчики 

(з убудованими модулями передачі даних) [2, 5].
Використання на практиці зазначених технологій дасть 

змогу керівникам сільськогосподарських підприємств ухва-
лювати зважені та успішні управлінські рішення, що ґрунту-
ються на перевагах ведення точного землеробства за рахунок 
застосування пристроїв супутникової навігації, космічних 
зображень, спеціального програмного забезпечення та супут-
никового моніторингу сільськогосподарських земель тощо.

Проміжні технології з низьким впливом на ланцюг агро-
продовольчої вартості сприяють реалізації певних інновацій-
них рішень та є необхідною умовою для процесу цифровізації 
сільськогосподарського виробництва. До них фахівці відносять:

1) широкосмугові Інтернет- мережі — це мережі з широкою 
пропускною здатністю для передачі даних, які можуть 
транспортувати безліч сигналів і типів трафіку через но-
сій (товарна технологія створення та/або використання 
більш складних технологій, таких як хмарні обчислення, 
дистанційне зондування, смартфони, планшети тощо);

2) платформи для електронного бізнесу — це рішення про-
грамних технологій, які використовують як основу інші 
програми, процеси або технології (переважно цифрова 
комерція);

3) інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ);
4) аграрні мобільні додатки — використовуються для вну-

трішніх потреб підприємства та для зовнішніх комунікацій;
5) мобільні месенджери — посилюють комунікативну та 

інформативну складники аграрного виробництва за 
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рахунок можливостей швидкого обміну інформацією 
у режимі 24/7;

6) агрофоруми та аграрні онлайн- додатки (спеціалізовані 
сервіси), спрямовані на підвищення оперативності отри-
муваної інформації та професійної обізнаності аграріїв [5].

З огляду на те, що процес цифровізації аграрних підпри-
ємств реалізується за рахунок використання хмарних техноло-
гій, управління ними відбувається на підставі віддаленої роботи 
за певним алгоритмом. Розглянемо етапи процесу діджіталі-
зації за допомогою малюнку 2.

Як правило діджіталізація в підприємстві починається зі 
стихійного оцифрування інформаційного масиву даних, що 
перетворюється у вигляд Big Data. На підставі групування 
Big Data стає можливим впровадити перспективні напрямки 
технологізації до діяльності агропідприємств. Отже повна циф-
рова трансформація агробізнесу дозволить якісно виконувати 
будь-які завдання не перебуваючи в офісі підприємства, вести 
ділові переговори в он-лайн режимі, управляти виробничими 
та іншими бізнес- процесами тощо.

Передові українські сільськогосподарські підприємства 
вже користуються програми для діджіталізації агробізнесу, 

Малюнок 2. Схема алгоритму етапів діджіталізації.

 Етапи діджіталізації 

1 ЕТАП  Оцифрування даних 

Не систематизована Big Data 

 

2 ЕТАП  

4 ЕТАП  

3 ЕТАП  Групування Big Data 

 

Цифрова трансформація 
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такими як: PreAgri, ГІС 6 Агро, ГІС 6 ВЕБ. Таким чином, 
системне та комплексне використання зазначених технологій 
дозволяє значно підвищити продуктивність праці, результатив-
ні показники виробничо- економічної діяльності підприємств.

Так, програма ГІС 6 Агро дозволяє покращити процес ве-
дення обліку земельних ділянок, сівозміни полів, слідкувати 
за станом користування сільськогосподарськими угіддями, 
стежити за дотриманням термінів дії договорів оренди та обмі-
нюватися інформацією з менеджерами всіх рівнів. Встановлено, 
що розширені аналітичні та пошукові інструменти дозволяють 
швидко знайти необхідну ділянку, наприклад уражену хворо-
бами або шкідниками, проаналізувати інформацію, роздру-
кувати звіт для подальшого прийняття рішення. На підставі 
даних, отриманих завдяки програмному продукту досягається 
зниження витрат підприємства та покращуються показники 
ефективності його діяльності [4].

Під час цифровізації агропідприємства впровадження 
програми ГІС 6 ВЕБ, на думку дослідників, дасть можливість 
конфігурувати інтерфейс під бізнес- процеси агропідприємства. 
Наприклад, використовуючи Веб-інтерфейс для проведення 
обліку земельних ділянок спрощується процес відстеження 
термінів оренди, контролювати онлайн сівозміни полів, що 
дає кращі переваги під час урегулювання правових питань між 
орендарями та питань раціоналізації ротації певних сільсько-
господарських культур. Зокрема дана версія містить модуль 
Rest API для зв’язку та синхронізації інформації між лінійними 
та функціональними менеджерами [3].

Визначено, що даний програмний продукт може здійсню-
вати наступні функції:

 – ведення історії полів;
 – переміщення техніки;
 – здійснення польових робіт;
 – зчитування даних метеостанцій;
 – формування ортофотопланів;
 – здійснення агрохімічного аналізу;
 – проведення супутникових зйомок;
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 – здійснення фото і відеозйомок.
З метою ефективного використання системи точного зем-

леробства доцільно використовувати онлайн- сервіс PreAgri 
(Precision Agriculture) для просунутого планування, контролю 
та аналізу польових робіт, в них з’явиться можливість ефек-
тивного керування внесенням добрив, пестицидів, а також по-
кращиться процес контролю за витратами паливо- мастильних 
матеріалів, праці тощо. Програма здійснює обмін даними з по-
льовим обладнанням, спостереження індексу NDVI (вегетації), 
моніторинг переміщення техніки і автоматичне формування 
агрозвітів по всьому земельному фонду, підприємство зможе 
вносити добрива, регулятори росту рослин, пестициди локально 
в необхідній кількості та у заплановані терміни.

Слід зазначити, що від інтеграції або об’єднання певних 
цифрових технологій відбувається ефект синергії, що відо-
бражається на підвищенні їх ефективності. Зокрема, Інтернет 
речей, Big Data та штучний інтелект використовуються в поєд-
нанні, так само як штучний інтелект й роботизація. Крім цього, 
безпілотні літальні апарати часто поєднуються із супутниками 
та Big Data.

Отже певні цифрові технології спрямовані на зменшення 
ризиків у сільськогосподарському виробництві, наприклад, 
використання дронів дає змогу створювати докладні ґрунтові 
карти, проводити моніторинг стану пошкодження рослин, 
виявляти види та обсяг захворюваності сільськогосподарських 
культур, встановлювати порог шкодочинності. Використання 
мікроавіації в сільському господарстві дає можливість надати 
більш точне уявлення про розвиток посівів та виявити неефек-
тивність виробництва на початковому етапі, з’ясувати проблем-
ні зони, так звані «вузькі місця», що у комплексі дозволить 
значно поліпшити управління агровиробництвом [1]. Глобальне 
позиціонування GPS дає змогу контролювати фактичне пере-
бування, пересування та використання сільськогосподарської 
техніки тощо.

В цілому використання системи точного землеробства при-
носить користь усьому ланцюгу вартості, так як поліпшується 
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співпраця між ланцюгами виробництва сільськогосподарської 
продукції. За рахунок впровадження цифровізації до діяльності 
агропідприємств процес адаптації до нових умов функціону-
вання пройде швидше та якісніше.

Таким чином, завдяки діджіталізації агробізнесу відбу-
вається значна економія на кількості матеріальних та інших 
ресурсах, спостерігається оптимізація часу виконання, ви-
робітку. За рахунок систематизації і групування даних дося-
гається зменшення витрат на документообіг, полегшується 
процес накопичення та використання інформації, зростають 
виробничо- економічні показники діяльності аграрних під-
приємств, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності 
в довгостроковій перспективі.
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Поняття комерційної таємниці позбавлене єдиного розумін-
ня та уніфікованого правового регулювання. Як в Україні, так 
і на міжнародному рівні має місце термінологічна невизначе-
ність. Пояснення категорії комерційної таємниці здійснюється 
науковцями через найрізноманітніші терміни: виробничий 
секрет, технічний секрет, комерційний секрет, конфіденційна 
інформація, закрита інформація, службова таємниця, ноу-хау 
та ряд інших, зумовлюючи актуальність теми, обраної для 
аналізу у цій статті.

В той же час, на рівні окремих країн для визначення комер-
ційної таємниці використовується низка підходів, які істотно 
відрізняються між собою. Причому донині тривають наукові 
дискусії навколо самої природи правової охорони комерційної 
таємниці, формуючи чотири напрями у розумінні її правового 
режиму, окремі з яких мають значення і для континентальних 
національних правових систем [1, с. 26]. Коротко охарактери-
зуємо їх.

Перший напрямок існує завдяки теорії договірного зо-
бов’язання. Обов’язок не розкривати або не використовувати 
комерційну таємницю виводиться з договірних відносин між 
правоволодільцем та особою, якій надано доступ до відповідної 
конфіденційної інформації. Таким чином, конфіденційність 
походить з договору, базується на доктрині pacta sunt servanda 
(лат. — «договорів слід дотримуватись») і не потребує нічого 
більше для захисту інформації, що передається відповідно до 
його положень. Таким чином, захист комерційної таємниці 
у цьому випадку залежить від договірного застереження про 
захист конфіденційної інформації. Ця теорія охоплює, зокрема, 
ліцензійні договори на передачу права використання інформа-
ції, що становить комерційну таємницю, та трудові договори.

Теорія фідуціарних (довірчих) відносин формує другий 
напрямок. Сутність її ґрунтується на твердженні, що окремі 
види відносин передбачають презюмований обов’язок зберігати 
секретність. Отже, конфіденційність інформації не залежить 
від укладення попередньої угоди. Обов’язок не розкривати 
секретну інформацію випливає не з договору, а з довіри, що 
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покладається володільцем комерційної таємниці на отримувача 
при передачі конфіденційної інформації. Ця теорія зберігає 
своє значення також для відносин роботодавця та працівника, 
коли відсутня окрема домовленість про нерозкриття конфіден-
ційної інформації і вважається, що інформація надається за 
довірчими обов’язками.

Окремий — третій напрямок досліджень пов’язаний із те-
орією неправомірного заволодіння. Цей підхід передбачає, що 
комерційна таємниця не повинна здобуватись за допомогою не-
дозволених засобів. На відміну від патенту, комерційна таємни-
ця не надає її володільцю абсолютного права використовувати 
конфіденційну інформацію. Таким чином, вважається, що особа 
юридично не використовує комерційну таємницю, якщо тільки 
вона не отримала конфіденційну інформацію неправомірним 
шляхом. З іншого боку, зворотний інженіринг, незалежне від-
криття та добросовісне придбання вважаються правомірними 
способами «розкриття» конфіденційної інформації.

Теорія недобросовісної конкуренції — це четвертий на-
прямок наукового пошуку, представники якого звертають 
увагу на невирішений «пропрієтарний» характер комерційної 
таємниці. Зокрема, американські дослідники характеризують 
комерційну таємницю як об’єкт права власності, виходячи 
з права володільця комерційної таємниці використовувати та 
розкривати інформацію третім особам із встановленням об-
межень на подальше використання та розкриття. Натомість, 
англійське право заперечує концепцію права власності сто-
совно конфіденційної інформації і ґрунтується на т. зв. праві 
конфіденційності (ґрунтується на відносинах між сторонами 
та контексті, у якому відповідна інформація була передана).

Зазначимо також, що за дослідженнями вітчизняних спе-
ціалістів, більшістю правових систем континентальної право-
вої системи це питання розглядається з точки зору практики 
недобросовісної конкуренції [1, с. 26–27; 2; 3 с. 33–36].

Щодо сучасного стану охорони комерційної таємниці від 
незаконного використання, то він також характеризується 
не однаковими підходами до цього питання у різних країнах 
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і вирішується: шляхом прийняття спеціальних актів про охо-
рону комерційної таємниці; через забезпечення її охорони на 
основі положень законів про недобросовісну конкуренцію; у ме-
жах загальної системи про цивільно- правовий делікт; в тому 
числі — і засобами кримінального права шляхом інформування 
правопорушника про таємний характер інформації, а також із 
доведенням наявності у останнього умислу щодо вчинення дій 
з розголошення комерційної таємниці.

Між тим, вважаємо за необхідне підтримати позицію ві-
тчизняних науковців, які найбільш ефективним вважають 
цивільно- правовий захист прав особи на комерційну таємницю, 
що може забезпечуватися як загальними нормами цивільного 
законодавства, так і нормативними положеннями щодо бороть-
би з недобросовісною конкуренцією [4].

Питання про визнання комерційної таємниці об’єктом 
інтелектуальної власності залишається предметом дискусії як 
вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Аргументом для одних 
є Стаття 39 (2) Угоди ТРІПС, яка відносить до інтелектуальної 
власності закриту інформацію (undisclosed information), проте 
для спеціалістів більшості держав- членів ЄС більш переконли-
вим видається інший — інформаційний підхід.

Безумовно охоронюваним результатом інтелектуальної 
діяльності секрет виробництва вважається лише в Італії і, з де-
якими обмеженнями, у Великобританії, Латвії, Румунії, Сло-
ваччині, Словенії, Фінляндії та Франції. Так, наприклад, суди 
Великобританії з метою визначення підсудності визнають ін-
телектуальною власністю лише технічні секрети виробництва.

В України законодавство щодо комерційної таємниці оста-
точно не сформоване, а система правової охорони суб’єктивних 
прав на цей об’єкт, специфіка правового режиму залишається 
предметом наукових пошуків, зокрема й у вітчизняній циві-
лістиці [5. c.42].

Автори звертають увагу на те, що «…норми, що спрямо-
вані на забезпечення правової охорони комерційної таємниці 
закріплені, в основному, в положеннях Глави 46 ЦК України, 
а також у законодавстві про інформацію. Правова охорона прав 
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суб’єкта на комерційну таємницю здійснюється також меха-
нізмами адміністративного та кримінального права (Законом 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [6] та 
ст.ст. 231, 232 КК України) [4].

Визначення поняття «комерційна таємниця» міститься 
у ч. 1 ст. 505 ЦК України, відповідно до якої комерційною та-
ємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що 
вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають 
справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку 
з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних 
існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, 
вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Також, 
у ст. 420 ЦК України визначено, що комерційна таємниця є 
об’єктом інтелектуальної власності [7].

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію», 
інформацію поділяють за режимом доступу на відкриту та ін-
формацію з обмеженим доступом, а остання за своїм правовим 
режимом поділяється на конфіденційну і таємну (ст. 30) [8].

Вітчизняні науковці і практики неодноразово звертали 
увагу на недоліки Закону України «Про інформацію». Так, 
ст. 30 Закону України «Про інформацію» фактично не роз-
межовує конфіденційну та таємну інформацію, що негативно 
позначається й на інших нормах чинного інформаційного за-
конодавства. При цьому в Україні законодавством передбачено 
належне правове регулювання лише державної таємниці.

Закон охороняє як таємну, так і конфіденційну інфор-
мацію, тому неможливо говорити про захист першої за допо-
могою закону, а другої — засобами володільця. Разом із тим, 
слід зазначити, що суб’єкти встановлення режиму обмеженого 
доступу для цих категорій інформації різні.

Щодо співвідношення інформації, яка захищається за допо-
могою законодавства про інтелектуальну власність та конфіден-
ційної інформації, можна зазначити наступне: конфіденційна 
інформація не обов’язково є об’єктом інтелектуальної власно-
сті, однак інформація, що захищається законодавством про 



20

Economy, finance, law: current problems and development prospects

інтелектуальну власність, може бути визнана конфіденційною. 
Таке визнання і відповідне застосування норм законодавства 
щодо інформації з обмеженим доступом не є перешкодою до 
застосування відповідних норм законодавства щодо інтелек-
туальної власності [9].

В ряді випадків норми законодавства щодо інформації 
з обмеженим доступом є єдиним правовим засобом захисту 
вищезазначеної інформації в Україні (наприклад, ноу-хау). 
Щодо таємної інформації, то норми законодавства стосовно 
інформації з обмеженим доступом мають перевагу у застосу-
ванні (порівняно з нормами законодавства про інтелектуальну 
власність) [10. c. 233–236].

Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таєм-
ницю полягає у тому, що лише суб’єкт права інтелектуальної 
власності на комерційну таємницю має право:

1) на використання комерційної таємниці;
2) дозволяти використання комерційної таємниці;
3) перешкоджати неправомірному розголошенню, збиран-

ню або використанню комерційної таємниці;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, вста-

новлені законом, причому у 2 і 3 випадках такі права 
вважаються виключними.

Д. Гетманцев вирізняє наступні принципові ознаки комер-
ційної таємниці: наявність «комерційної цінності»; секретність; 
зміст і обсяг комерційної таємниці встановлюється володільцем 
інформації на власний розсуд; володільцю комерційної таєм-
ниці належать усі права щодо розпорядження нею; правовий 
режим комерційної таємниці визначається ГК України та ЦК 
України; суб’єктивне право особи на комерційну таємницю має 
специфічні визначені законом способи захисту [11. c. 14–15.].

Комерційна таємниця, так само як і інша конфіденційна ін-
формація, може бути об’єктом договорів про конфіденційність, 
якими регламентується утримання боржника від вчинення дій, 
спрямованих на порушення інформаційних прав контрагента 
і спонукає боржника до пасивної поведінки. Боржник не може 
розголошувати інформацію, яку він отримав, або яка стала йому 
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відомою у процесі участі у цивільних відносинах з кредитором. 
Зазначений договір вважається на сьогодні одним із найбільш 
ефективних видів договірних зобов’язань, при цьому його пред-
метом є інформаційні права особи, а самий договір зазвичай є 
передумовою укладання ряду інших договірних зобов’язань. 
В той же час договір про конфіденційність може втілюватися 
у форму окремого самостійного документу. В обох випадках 
такий договір укладається з метою забезпечити додержання 
сторонами погодженого ними режиму інформації.

Можна підтримати науковців, які визнають договір про кон-
фіденційність (договір про нерозголошення інформації) як «різно-
вид договірних інформаційних зобов’язань, в яких одна сторона 
(конфіденціал) повинна дотримуватися обумовленого договором 
режиму інформації, наданої іншою стороною (конфідентом) чи 
отриманою нею у зв’язку із участю у відносинах з конфідентом» 
[4], або як договір, за яким «одна сторона (конфіденціал) зобов’я-
зується забезпечити та виконувати режим обмеженого доступу 
до інформації, яку отримано від другої сторони (конфідента), або 
доступ до якої надано такою другою стороною» [12].

Для того, щоб охарактеризувати договір про конфіденці-
йність, необхідно передусім з’ясувати, що є об’єктом такого 
договору і якими є його істотні умови. Зрозуміло, що відкрита 
інформація не може бути об’єктом таких договорів, так само 
як і інформація, доступ до якої не може бути обмеженим за 
законом. До цієї ж категорії виключень можна віднести і ін-
формацію, яка підлягає обов’язковому оголошенню чи опублі-
куванню. Щодо істотних умов договору про конфіденційність, 
то цивілісти погодили наступні: інформація як об’єкт такого 
договору має бути індивідуалізована; мають бути визначені 
права та обов’язки сторін стосовно конкретних умов режиму 
обмеження доступі до інформації; строк, протягом якого кон-
фіденціал повинен забезпечувати і виконувати режим конфі-
денційності також має бути визначений сторонами.

Для укладання договору про конфіденційність необхідно 
також враховувати не тільки специфіку самого об’єкту — інфор-
мації, але і особливості правового режиму комерційної таємниці 
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як об’єкту інформаційних відносин і відносин інтелектуальної 
власності, розрізняти конфіденційну інформацію і так зване 
ноу-хау, які є суміжними правовими категоріями, прийняти 
до уваги особливості правового регулювання відносин, пов’я-
заних із оборотом прав на комерційну таємницю у відповідних 
інформаційних зобов’язаннях.

Характеризуючи договір про конфіденційність, передусім 
зазначимо, що він є консенсуальним, як правило, безоплатним, 
але у разі, якщо має місце зустрічне надання у грошовій чи 
іншій формі, то він може бути оплатним.

Права і обов’язки сторін у сфері забезпечення та виконання 
режиму обмеженого доступу до інформації становлять зміст 
договору про конфіденційність — звідси стає зрозумілим, що 
характер такого договору — змішаний, оскільки він містить 
елементи трудового контракту і цивільно — правового договору 
і фіксує трудові функції працівника, з одного боку, а з іншого — 
збереження режиму секретності і доступ до конфіденційної 
інформації. За таких умов, якщо навіть трудові відносини між 
працівником та роботодавцем будуть припинені, колишній 
працівник буде зобов’язаний зберігати конфіденційність ін-
формації, якщо це було передбачено договором.

І хоча теоретичний стан питання, так само як і нормативне 
забезпечення договірних аспектів збереження конфіденційності 
не можна назвати таким, що відповідає вимогам практики, 
вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що чинне 
вітчизняне законодавство містить необхідні передумови для 
врегулювання відносин щодо укладання, зміни, припинення 
та виконання договорів про нерозголошення інформації. Вже 
наявна на сьогодні і відповідна правова модель договору про 
конфіденційність, яка сприяє використанню його у правовід-
носинах. При цьому йдеться як правило про пасивну поведінку 
боржника, який має утримуватися від вчинення дій, які по-
рушують інформаційні права кредитора в результаті того, що 
певна інформація кредитора стала йому відома.

Як ми вже зазначали вище, комерційну таємницю необ-
хідно відрізняти від категорій «ноу-хау» та «конфіденційна 
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інформація». Так, згідно ст. 20 Закону України «Про інформа-
цію» інформація за порядком доступу поділяється на відкриту 
та з обмеженим доступом. Причому інформацію слід вважати 
відкритою, якщо вона не віднесена законом до інформації з об-
меженим доступом. За своїм правовим режимом інформація 
з обмеженим доступом поділяється на таємну, службову та 
конфіденційну, остання є фактично інформацією про фізичну 
особу, або такою, доступ до якої обмежено фізичною або юри-
дичною особою, за виключенням суб’єктів владних повнова-
жень, і яка може поширюватися за бажанням (або згодою) такої 
особи у визначеному нею порядку і відповідно до передбачених 
нею умов.

Не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим досту-
пом відповідно до законів та міжнародних договорів, учасником 
яких є Україна, такі відомості, які стосуються стану довкілля, 
якості харчових продуктів і предметів побуту; аварій, катастроф 
та ряд інших відомостей. Звідси можна зрозуміти, що поняття 
комерційної таємниці є вужчим за поняття конфіденційної 
інформації, до якої відносять на сьогодні будь-які відомості, 
розголошення яких може завдати шкоди особі, державі або 
суспільству і які зазвичай не становлять комерційної цінності.

Якщо звернутися до розуміння у вітчизняному законо-
давстві поняття «ноу-хау», то можна помітити наступне. За-
кон України «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» [13] визначає ноу-хау як технічну, ор-
ганізаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки 
досвіду та випробуванням технології та її складових і яка не 
є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення до-
говору про трансфер технологій. Крім того, така інформація 
не є істотною, а саме важливою та корисною для виробництва 
продукції, технологічного процесу та/або надання послуг і є 
визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб її можна 
було перевірити на відповідність критеріям незагальновідомо-
сті та істотності.

Вітчизняні цивілісти слушно зазначають, що «ноу-хау» й 
«комерційна таємниця» — це поняття, що співпадають у тій 
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частині, в якій їх предметом є інформація як результат інте-
лектуальної або інтелектуальної, творчої діяльності людини, 
що охороняється в режимі конфіденційності. При цьому «ноу-
хау» — частина комерційної таємниці, що за своєю суттю є 
рішенням у сферах техніки й технологій» [14 c. 4] і справедли-
во наголошують на необхідності поширення на регулювання 
відносин, пов’язаних із охороною комерційної таємниці, норм 
цивільного законодавства про регулювання інформаційних 
відносин [15] причому додержання встановленого режиму до-
ступу до такої комерційної таємної інформації повинен забез-
печуватися спеціальним цивільно — правовим договором про 
конфіденційність.

Важливі тенденції врегулювання питань комерційної та-
ємниці та ноу-хау простежуються у пропозиціях розробників 
Концепції оновлення Цивільного кодексу України: так, про-
понується доповнити главу 15 ЦК України окремою статтею 
«Комерційна таємниця», а також статтями про загальні поло-
ження відносно наведених вище об’єктів, зокрема, це стосується 
інформації як нематеріального блага — об’єкта цивільних прав, 
що дозволить запровадити важливі і своєчасні для розвитку су-
спільства доповнення до низки статей усіх Книг ЦК» [16 c.11]; 
а «відповідно до Директиви (ЄС) 2016/943 щодо охорони нероз-
критого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) 
проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття, 
у складі комерційної таємниці виділяють два види об’єктів: 
творчого характеру — ноу-хау та нетворчого — бізнесової ін-
формації. У зв’язку із цим пропонується: (1) доповнити главу 
15 ЦК України окремою статтею «Комерційна таємниця»…; 
(2) главу 46 ЦК України «Право інтелектуальної власності на 
комерційну таємницю» замінити Главою «Право інтелекту-
альної власності на ноу-хау; (3) передбачити, що особливості 
охорони прав на комерційну таємницю визначаються законом» 
[16 с. 32]. На нашу думку, запропоновані зміни сприятимуть 
чіткому розумінню як спільного, так і різниці між комерцій-
ною таємницею і ноу-хау, дозволять удосконалити вітчизняне 
законодавство у відповідності до стандартів ЄС.
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Підсумовуючи, зазначимо, що головним завданням розвит-
ку вітчизняної теорії, нормотворення і практики у питаннях, 
яким присвячена ця публікація, залишається прагнення збе-
регти цінність такого беззаперечного блага як комерційна таєм-
ниця, саме заради цього ведеться постійний пошук її найбільш 
ефективної правової охорони, закріплення у законодавстві 
надійного правового режиму, який би не дозволив поширити 
або передати відповідні відомості без згоди їх володільця.
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Банківська система є найважливішим елементом фінан-
сового ринку України, від стабільності та розвиненості якої 
залежить можливість подальшого ефективного розвитку вітчиз-
няної економіки [1]. Її функціонування спрямоване на забез-
печення перерозподілу коштів між такими суб’єктами ринку 
як населення, окремі суб’єкти господарювання та держава.

Одночасно на діяльність банківських установ України, 
як складових банківської системи, значною мірою впливають 
фактори їх макросередовища, передусім політична стабіль-
ність у державі, купівельна спроможність її населення, рівень 
його заощаджень, наявне державне регулювання економіки, 
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розвиток ВВП. Станом на 01.07.2020 р. в Україні функціону-
вало 75 діючих комерційних банків, серед яких 34 — це банки 
з іноземним капіталом (23 із них — із 100% іноземним капі-
талом) [2]. У 2019 р. чисельність наявних в Україні комерцій-
них банків України скоротилися на 57,14% порівняно з 2007 
р., а чисельність банків з іноземним капіталом — на 25,53%, 
у той же час чисельність банків із 100% іноземним капіталом 
збільшилася на 35,29%.

Позитивна динаміка розвитку характерна для ситуації сто-
совно активів і пасивів комерційних банків України протягом 
2007–2019 рр. — табл. 1, табл. 2.

Аналіз табл. 1 показує, що у структурі активів комер-
ційних банків України у 2019 р. найбільшу частку займали 

Таблиця 1
Динаміка сумарних активів комерційних банків України 

протягом 2008–2020 рр., млн. грн. [3]

Період
Сумарні 
активи

Надані 
кредити

Кредити 
для суб’єк-

тів господа-
рювання

Креди-
ти для 

фізичних 
осіб

Резерви за 
активними 

банківськими 
операціями

01.01.2008 р. 599396 485368 276184 153633 20188

01.01.2009 р. 926086 792244 472584 268857 48409

01.01.2010 р. 880302 747348 474991 222538 122433

01.01.2011 р. 942088 755030 508288 186540 148839

01.01.2012 р. 1054280 825320 580907 174650 157907

01.01.2013 р. 1127192 815327 609202 161775 141319

01.01.2014 р. 1278095 911402 698777 167773 131252

01.01.2015 р. 1316852 1006358 802582 179040 204931

01.01.2016 р. 1254385 1009768 830632 175711 321303

01.01.2017 р. 1256299 1005923 847092 157385 484383

01.01.2018 р. 1336358 1042798 870302 170938 516985

01.01.2019 р. 1360764 1118618 919054 196634 555871

01.01.2020 р. 1494460 1033539 822020 206761 492069

01.07.2020 р. 1589647 1038212 820902 212250 505298
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надані кредити суб’єктам господарювання — 55,00%, на надані 
кредити фізичним особам припадало лише 13,84%. Це свід-
чить про значні перспективи комерційних банків у напрямі 
кредитування фізичних осіб. У кінці 2007 р. надані кредити 
суб’єктам господарювання займали 46,08% у загальних обсягах 
кредитування комерційними банками України, надані кредити 
фізичним особам — 25,63%. Проведений аналіз свідчить про 
суттєве зростання починаючи з 2010 р. у сукупних активах 
банків частки наданих кредитів суб’єктам господарювання та 
зменшення частки наданих кредитів фізичним особам. Протя-
гом 2008–2019 рр. величина наданих комерційними банками 
кредитів суб’єктам господарювання зросла у 2,98 рази, фізич-
ним особам — у 1,35 разів, наданих кредитів загалом — у 2,13 
рази. Вищеподаний аналіз свідчить про зростання активності 
діяльності комерційних банків щодо кредитування суб’єктів 
господарювання. Проте у 2019 р. величина наданих банками 
кредитів суб’єктам господарювання зменшилася на 10,56% 
порівняно з 2018 р., а кредитів, наданих фізичним особам, 
зросла на 5,15%. У першій половині 2020 р. величина наданих 
кредитів суб’єктам господарювання зменшилася, але зросла 
величина кредитів, наданих фізичним особам.

Активні операції банків можуть бути реалізовані завдяки 
його пасивам, динаміка яких відображена у табл. 2.

Аналіз динаміки сумарних пасивів комерційних банків 
України протягом 2007–2019 рр. показує, що вони зросли у 2,49 
раз, сумарний статутний капітал банків — у 10,98 раз, сукупні 
зобов’язання банків — у 2,44 рази, сумарні кошти суб’єктів 
господарювання — у 4,45 раз, фізичних осіб — у 3,38 раз.

Характерною особливістю розвитку банківської системи 
України у 2019 р. було суттєве зростання сукупних зобов’язан-
ня банків порівняно з 2018 р. — на 7,34%, при цьому сумарні 
кошти суб’єктів господарювання зросли на 22,65%, сумарні 
кошти фізичних осіб — на 8,59%.

У першому півріччі 2020 р. сумарні пасиви комерційних 
банків України порівняно з кінцем 2019 р. зросли на 6,37%, 
передусім за рахунок сукупних зобов’язань банків, які зросли 
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на 7,67% (сумарні кошти суб’єктів господарювання збільши-
лися на 6,97%, а фізичних осіб — на 13,28%).

На позицію банку на ринку, попит на його продукти суттєво 
впливає довіра до нього із сторони клієнтів. Рейтинг стійкості 
комерційних банків України за результатами діяльності бан-
ківської системи України у першому півріччі 2020 р. подано 
у табл. 3.

Аналіз табл. 3 показує, що найвищі загальні рейтинги за 
результатами діяльності у першому півріччі 2020 р. припадали 
на іноземні банки такі як АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ 
«Укрсиббанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «ОТП Банк», АТ 
«ПроКредит Банк», АТ «КредоБанк». До ТОП-10 банків увійш-
ли також такі вітчизняні банки як АТ КБ «Приватбанк», АТ 

Таблиця 2
Динаміка сумарних пасивів комерційних банків України 

протягом 2008–2020 рр., млн. грн. [4]

Період
Сумарні 
пасиви

Сумарний 
статутний 

капітал

Сукупні 
зобов’я-

зання 
банків

Сумарні кош-
ти суб’єктів 
господарю-

вання

Сумарні 
кошти 

фізичних 
осіб

01.01.2008 р. 599396 42873 529818 111995 163482

01.01.2009 р. 926086 82454 806823 143928 213219

01.01.2010 р. 880302 119189 765127 115204 210006

01.01.2011 р. 942088 145857 804363 144038 270733

01.01.2012 р. 1054280 171865 898793 186213 306205

01.01.2013 р. 1127192 175204 957872 202550 364003

01.01.2014 р. 1278095 185239 1085496 234948 433726

01.01.2015 р. 1316852 180150 1168829 261372 416371

01.01.2016 р. 1254385 222170 1150672 318568 402137

01.01.2017 р. 1256299 414668 1132515 369913 437152

01.01.2018 р. 1336358 495377 1172761 403927 478565

01.01.2019 р. 1360764 465532 1205114 406166 508869

01.01.2020 р. 1494460 470712 1293606 498156 552592

01.07.2020 р 1589647 473474 1392783 532883 625979
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«ПУМБ», АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк». При цьому най-
більшу лояльність клієнтів завоювали такі банківські установи 
як АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен 

Таблиця 3
Рейтинг стійкості комерційних банків України за 

результатами діяльності банківської системи України 
у першому півріччі 2020 р. [5]

Найменування 
комерційного банку

Загаль-
ний 

рейтинг

Стре-
состій-
кість

Лояль-
ність 

вклад-
ників

Оцінка 
аналі-
тиків

Місце в рен-
кінгу за 

депозитами 
фізичних 

осіб

1. АТ «Райффайзен Банк 
Аваль»

4,73 4,70 4,60 4,91 4

2. АТ «Укрсиббанк» 4,38 3,90 4,80 4,82 8

3. АТ «Креді Агріколь 
Банк»

4,30 4,00 4,40 4,73 12

4. АТ «ОТП Банк» 4,16 4,00 4,10 4,64 9

5. АТ «ПроКредит Банк» 3,89 3,80 3,60 4,64 14

6. АТ «КредоБанк» 3,83 3,60 3,80 4,47 15

7. АТ КБ «Приватбанк» 3,82 3,50 3,90 4,38 1

8. АТ «ПУМБ» 3,69 3,00 4,40 3,93 7

9. АБ «Укргазбанк» 3,68 3,20 3,90 4,47 5

10. АТ «Ощадбанк» 3,55 2.90 4,00 4,29 2

11. АТ «Правекс банк» 3,54 3,40 3,70 3,67 23

12. АТ «Альфа- Банк» 3,44 2,70 4,00 4,20 3

13. АБ «Південний» 3,32 3,00 4,00 2,87 11

14. АТ «Універсал Банк» 3,32 2,20 4,80 3,31 10

15. АТ «Укрексімбанк» 3,29 2,70 4,00 3,40 6

16. АТ «Альянс Банк» 3,29 2,90 3,90 3,13 27

17. АТ «Таскомбанк» 3,22 2,60 4,00 3,22 13

18. АТ «Ідея Банк» 3,19 2,90 3,30 3,67 21

19. АТ «Піреус Банк» 3,16 3,00 3,20 3.40 30

20. АТ «Восток» 3,11 2,90 3,80 2,33 18
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Банк Аваль», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «ПУМБ», АТ 
«ОТП Банк». Хоча іноземні банки пропонують своїм вклад-
никам значно нижчі депозитні відсотки, вони користуються 
значною довірою у населення.

2019 р. виявився успішним для банківської системи Укра-
їни — табл. 4. Вона отримала найбільші чисті процентні та ко-
місійні доходи і прибуток. При цьому 50% усієї прибутковості 
забезпечив АТ КБ «Приватбанк». Рентабельність банківського 
капіталу у 2019 р. становила 34%. Це було обумовлене збіль-
шенням як операційних доходів, так і скорочення банками 
відрахувань до резервів під активи. НБУ почав знижувати 
свої ставки, що викликало зниження комерційними банками 
ставок для клієнтів [6].

При появі адаптивного карантину у другому кварталі 2020 
р. банківські установи активно відновили зниження депозитних 
ставок. На 12-місячний депозит у національній валюті у кінці 
червня 2020 р. середня депозитна ставка становила 9,6% річ-
них, у дол. США — ставка приблизно 1,3% річних.

Карантин негативно вплинув на основні показники функ-
ціонування банківського сектору України у другому кварталі 
2020 р. Скорочення попиту на кредити обумовило зменшення 
величини кредитного портфеля як корпоративного, так і роз-
дрібного сектору. Проте збільшилися у другому кварталі 2020 р. 
порівняно з аналогічним періодом 2019 р. темпи зростання 

Таблиця 4
Динаміка деяких фінансових показників банківського 

сектору України за 2012–2019 рр., млрд. грн. [6]

Показники
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Чисті процентні 
доходи

49,2 49,1 52,2 39,1 44,2 53,1 73 79

Чисті комісійні 
доходи

18,1 21 23,1 22,6 24,2 27,5 37,8 43

Чистий прибуток 
(збиток)

6 1,4 -33,1 -66,6 -159,4 -26,5 22,3 59,6
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гривневих коштів фізичних осіб. Зростання відрахувань комер-
ційних банків до резервів призвело до зниження прибутковості 
банківського сектору у першому півріччі 2020 р. [7]. Чистий 
кредитний портфель юридичних осіб у другому кварталі 2020 р. 
зменшився на 6,3% у національній валюті та на 3,6% — в іно-
земній валюті. Протягом другого кварталу 2020 р. НБУ два 
рази знижував облікову ставку і вона досягла 6% річних. Це 
обумовило подальше скорочення депозитних та кредитних 
ставок. Гривневі кошти для юридичних осіб подешевшали 
до 5,2% річних, річні ставки за кредитами становили 10,6% 
річних, для фізичних осіб вони залишилися все ще високими 
і складали 32,8% річних. Вартість депозитних та кредитних 
ставок у валюті знаходиться ще на нижчому рівні, зокрема 
кредитні ставки для суб’єктів господарювання є нижчими за 
5% річних. Проте попит на банківські продукти на ринку змен-
шився, що обумовило скорочення чистого комісійного доходу 
банківських установ протягом другого кварталу 2020 р. на 
1,5%. У першому півріччі 2020 р. українські банки отримали 
23,79 млрд. грн. чистого прибутку — на 23% менше ніж за 
аналогічний період 2019 р. [8].

Зростання популярності Інтернет- банкінгу та його доступ-
ності для клієнтів, прагнення банків до економії коштів обу-
мовлюють їх дії стосовно скорочення власної збутової мережі. 
Протягом четвертого кварталу 2019 р. державні та іноземні 
комерційні банки активно зменшували мережу своїх відділень. 
Наприклад, АТ «Ощадбанк» скоротив 144 своїх структурних 
підрозділи, а приватні банки, розширили свою збутову мере-
жу протягом четвертого кварталу 2019 р., відкривши 5 нових 
відділень. Усього протягом 2019 р. комерційні банки України 
закрили 507 відділень, найбільша кількість відділень була 
закрита у Дніпропетровській області (64).

У зв’язку з карантином та пандемією короновірусу акти-
візувалося використання банками дистанційного обслугову-
вання своїх клієнтів через систему Інтернет- банкінгу. Важ-
ливим завданням у цій сфері є формування надійних систем 
щодо захисту інформації про клієнтів, проведення постійної 
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модернізації існуючого технічного, а також технологічного 
забезпечення банку [9, с. 424]. У сучасних умовах викори-
стання Інтернет- банкінгу в Україні щороку зростає. Найбіль-
ше послугами Інтернет- банкінгу користуються особи віком 
25–34 років, зокрема відсоток активних користувачів серед 
них складає 43%. Для інших вікових категорій їх частка не 
перевищує 22% [10, с. 125]. Проте частка користувачів ме-
режі Інтернет серед населення України є вищою і має стійку 
тенденцію до зростання. Це свідчить про значні перспективи 
розвитку Інтернет- банкінгу.

Банкам доцільно розширювати використання Інтернет- 
банкінгу, використовуючи при цьому досвід вітчизняних бан-
ківських установ — табл. 5.

При розширенні послуг Інтернет- банкінгу комерційному 
банку необхідно врахувати основні вимоги до нього з позиції 
клієнта та банку (табл. 6).

Сьогодні у сфері маркетингових комунікацій банківських 
установ зростає роль реалізації ними маркетингових кому-
нікацій з використанням соціальних мереж [12, с. 57], які 
часто роблять наголос на соціальній відповідальності банку. 
Хоча деякі банки розробляють свої комунікаційні звернення, 
використовуючи емоційні мотиви або гумористичний стиль.

Для залучення клієнтів банківські установи мають також 
покращувати маркетингові комунікації у межах своїх від-
ділень, тобто у місцях реалізації його продуктів. Тут у руслі 
сучасних тенденцій можливим є використання цифрового мер-
чандайзингу [13, с. 147–148]. З його використання банківська 
установа може здійснювати управління власним контентом, що 
включає у себе відео- зображення, окремі анімаційні блоки та 
текстові повідомлення. При цьому для кожного банківського 
відділення може бути сформований власний контент на основі 
врахування результатів продажу у ньому, особливостей його 
місця знаходження та клієнтської бази. Інтерактивні пристрої 
забезпечують банк можливістю отримати інформацію від клі-
єнта, а наявне програмне забезпечення — персоніфікувати 
інформацію для них. Вищерозглянута система Digital Signage 
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Таблиця 5
Порівняльна характеристика Інтернет- банкінгу 

вітчизняних банківських установ [11]

Банківська 
установа

Система 
онлайн- 
банкінгу

Послуги Інтернет- банкінгу

АТ КБ «При-
ватБанк»

Приват 24 Переказ коштів з будь-якої банківської карти 
на іншу, оплата рахунків за телефон, кому-
нальних послуг, оплата покупок в Інтернет- 
магазинах, відкриття депозитів, управління 
кредитами і депозитами, ведення домашньої 
бухгалтерії, придбання квитків на транспорт 
та розважальні заходи — загалом більше 40 
опцій. ПриватБанк пропонує своїм клієнтам 
19 мобільних додатків, які пристосовані до 
певного типу користувачів

АТ «ПУМБ» iPUMB Оплата комунальних послуг, рахунків за 
телефон, оплата покупок, перекази коштів, 
депозитний конструктор, за допомогою якого 
можна обрати суму вкладу, термін дії, спосіб 
виплати відсотків, можливість зняття і попов-
нення коштів — загалом 37 опцій

АТ «Альфа-
банк»

Alpha 
Mobile 

Banking

Прямий доступ до банківських операцій та 
транзакцій онлайн, перегляд залишків та рух 
коштів на рахунках і картах, переказ коштів 
між власними і сторонніми рахунками, пога-
шення кредиту без комісії, оплата рахунків 
за комунальні послуги, оплата страхових вне-
сків — загалом 35 опцій

АТ «Універ-
сал Банк»

Monobank Переказ коштів, оплата комунальних послуг, 
поповнення рахунків телефону, відкриття 
депозитів, кредитний калькулятор, кешбек 
залежно від виду товарів та послуг 2–20% 
вартості

АТ «Ощад-
банк»

Ощад24/7 Оформлення депозитів, переказ коштів, по-
гашення кредитів, оформлення додаткових 
платіжних карт тощо

АТ «Креді 
Агріколь 

Банк»

- Всі види платежів, перегляд виписок та балан-
сів, всі види заявок. Зони Інтернет- банкінгу 
обладнані планшетами і сучасним touch screen 
монітором для вільного доступу клієнтів
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допомагає співробітникам банку налагоджувати спілкування 
з своїми клієнтами інтерактивно на різних мовах і для управ-
ління нею достатньо лише одного спеціаліста [14, с. 219]. Засо-
би цифрового мерчандайзингу дозволяють банку реалізувати 
концепцію соціально- відповідального маркетингу за допомо-
гою підвищення обізнаності клієнтів у фінансових питаннях. 
Складовими системи Digital Signage є інтерактивні кіоски, 
«електронна черга» та корпоративне телебачення, але на її 
розробку та реалізацію необхідні кошти.

У найближчій перспективі очікується зміна формату функ-
ціонування відділення банку [15], яке стане важливим каналом 
у сфері консультування та обслуговування роздрібних клієнтів, 
особливо тих, що належать до преміальних сегментів. Фокусу-
вання зусиль працівників банку на наданні консультацій та 
реалізації високомаржинальних продуктів, змусить комер-
ційні банки додатково вкладати кошти у навчання співробіт-
ників щодо проведення експертизи, розвивати у них soft skills 
і надавати їм більше повноважень у діяльності, забезпечуючи 
їх гнучкість у реагуванні на потреби клієнтів. Співробітни-
ки банківської установи повинні будуть надавати необхідну 
допомогу клієнтам у прийнятті ними складних фінансових 

Таблиця 6
Основні вимоги до Інтернет- банкінгу [10, с. 126]

З позиції клієнта З позиції банку
Цілісний споживчий досвід Гнучка ІТ-інфраструктура

Біометрія Нові сховища цифрових даних

Мобільність Розширена аналітика

Повністю безпаперові процеси Штучний інтелект

Мультиканальність Фінансове планування

Підтримка p2p-переказів і крауд-
фандингу, включаючи p2p-креди-

тування

Автоматизація продажу про-
дуктів та їх створення

Електронна кредитна картка Безпека

Цифрові гаманці Комплексна бізнес- модель
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рішень у різних сферах, освоєнні ними нових банківських про-
дуктів, навчати їх можливостям та інструментам для самооб-
слуговування. У перспективі очікується і поява віддаленого 
обслуговування з використанням телефонів або смартфонів, 
як на території клієнта, так і у відділенні банківської установи 
(з наявністю ключових експертів у вузькій сфері або із забезпе-
ченням повністю автоматизованого обслуговування і зв’язку 
із співробітником банку з використанням відео). Відділення 
комерційних банків повинні мати різні формати, адаптовані 
під потреби цільових сегментів.
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Актуальні глобалізаційні процеси кількісно та якісно змі-
нюють систему міжнародних економічних відносин, зумовлю-
ючи при цьому нестабільність світової економіки, що вимагає 
від учасників ринкових відносин пошуку нових ефективних 
інструментів зниження ризиків своєї діяльності. Так, вдоско-
наленню управління ризиками сприяє функціонування ринку 
деривативів, який акумулює фондовий ринок в основне джерело 
розміщення капіталів.

Міжнародний досвід засвідчує позитивні тенденції викори-
стання деривативів як засіб хеджування ризиків, однак, в Укра-
їні ринок таких фінансових інструментів знаходиться лише на 
стадії становлення і перебуває під впливом низки негативних 
факторів, що зумовлюють проблеми його функціонування. 
Тому актуалізується питання формування організаційного та 
функціонального механізму ефективної діяльності українського 
ринку деривативів.

Дослідженню теоретичних та практичних положень роз-
витку ринку деривативів присвячено праці зарубіжних і ві-
тчизняних вчених: М. А. Гапонюка, Дж. С. Гулла, Н. В. Дег-
тярьової, В. В. Коваленко, О. М. Колодізєвої, К. Макпатленда, 
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К. Монагана, О. Парандія, Л. О. Примосткої, О. М. Шевченко. 
Враховуючи вагомий внесок наукової спільноти у вивчення 
функціонування ринку деривативів, відзначимо необхідність 
актуалізації досліджень цього питання, зважаючи на інтегра-
ційні процеси в Україні, законодавчі новації та нестабільність 
соціально- економічного становища, зумовленого кризовими 
явищами, що відбуваються в країні.

Головним завданням цієї роботи є дослідження особли-
востей діяльності ринку деривативів в Україні, визначення 
трендів його функціонування та виділення проблемних аспек-
тів розвитку з метою розробки пропозицій щодо їх вирішення, 
зважаючи на актуальні умови господарювання.

Ринок деривативів став важливою частиною світового фі-
нансового ринку загалом та міжнародних валютно- фінансових 
відносин зокрема. Світовий досвід компаній свідчить, що 
в умовах фінансової глобалізації деривативи є фінансовими 
інструментами, які допомагають широкому колу кінцевих 
користувачів управляти ризиками та покращувати прибуток.

Глобальна торгівля деривативами забезпечує інтеграцію 
регіональних ринків капіталу і, отже, допомагає учасникам 
світової економіки зменшити існуючі ризики та зосередитись 
на подальшому розвитку міжнародної торгівлі та валютних 
відносин. Деривативи зумовлюють привабливість іноземних 
інвестицій і, таким чином, сприяють міжнародному руху ка-
піталу та створюють більше можливостей для диверсифікації 
інвестицій.

Учасники ринку деривативів використовують їх з метою 
хеджування ринкових ризиків; впровадження інвестиційної 
стратегії; збільшення віддачі від інвестицій; управління актива-
ми і пасивами; доступ до інструментів впливу. Зокрема, проана-
лізувавши зарубіжну літературу [1; 2; 3] нами було визначено, 
що підприємства та інвестори використовують деривативи 
для збільшення або зменшення впливу чотирьох поширених 
видів ризику: товарного ризику, ризиків на фондовому ринку, 
ризику процентної ставки та кредитного ризику. Таким чи-
ном, організація ринку деривативів дозволяє зробити процес 
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управління ризиками більш передбачуваним та послідовним, 
що безпосередньо впливає на формування світових валютно- 
фінансових відносин.

В Україні ринок деривативів перебуває лише на фазі ста-
новлення, крім того не демонструє позитивних тенденції, 
а навпаки має тренд до скорочення. Так, відповідно до звіту 
НКЦПФР, на кінець 2019 р. не зареєстровано випуски опціон-
них сертифікатів, у 2018 р. зареєстровано 1 випуск опціонних 
сертифікатів на загальну суму 55,5 млн. грн, що на 23 млн. грн 
більше порівняно з 2017 р. і на 143 млн. грн менше у порівнянні 
з 2016 р. (рис. 1).

До того ж, спостерігається зниження обсягу торгів дери-
вативами на 2,49 млрд. грн порівняно з 2018 р. та на 5,4 млрд. 
грн у порівнянні з 2017 р. (рис. 2) [4].

Такий поточний стан ринку деривативів в Україні пояс-
нюється низкою проблем, які розглядаються багатьма науков-
цями, ми узагальнили найбільш суттєві з них:

1. Слабкий розвиток ринків базових активів, брак органі-
зованих і ліквідних біржових товарних ринків енергоносіїв, 
сільгосппродукції і металів. На вітчизняному фондовому ринку 
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Рис. 1. Обсяг зареєстрованих випусків опціонних сертифікатів  
у 2014–2018 рр., млн. грн [4]
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переважають деривативи з фондовими і валютними базисними 
активами, а не процентні фінансові деривативи, які властиві 
розвинутим ринкам.

2. Недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури, 
зокрема ефективного клірингу та інституту маркет- мейкингу.

4. Відсутність у більшості суб’єктів економічної діяльності 
практичного інтересу до здійснення угод із деривативами, що 
пов’язано з низьким рівнем поінформованості суб’єктів госпо-
дарювання про операції з деривативами.

5. Переважання на ринку деривативів спекулянтів, оскіль-
ки практика хеджування ризиків із використанням фінансових 
деривативів поки не властива більшості учасників ринку [5; 
6; 7; 8].

Актуальним вирішенням законодавчого регулювання рин-
ку деривативів став прийнятий у серпні 2020 р. в рамках мемо-
рандуму з Міжнародним валютним фондом Закон України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі — Закон 
№ 738-IX), який покликаний регулювати вітчизняний ринок 
деривативів. У документі зазначено нову категорію «дерива-
тивні фінансові інструменти», яка включає деривативні цінні 
папери та деривативні контракти. Так, «деривативні цінні 

Рис. 2 Обсяг торгів деривативами на ринку цінних паперів  
у 2014–2019 рр., млрд. грн [4]
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папери» — це «цінні папери, що посвідчують право власника 
у визначених проспектом (рішенням про емісію цінних папе-
рів) випадках та порядку вимагати від емітента придбання 
або продажу базового активу та/або реалізації встановлених 
проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо 
базового активу, та/або здійснення платежу (платежів) залежно 
від значення базового показника» [9]. До них належать опціонні 
сертифікати; фондові варанти; кредитні ноти; депозитарні роз-
писки; державні деривативи. Разом із тим, третій розділ Закону 
№ 738-IX присвячено деривативним контрактам та їх видам, 
тобто з’являється нова категорія «деривативний контракт», яка 
визначається як «договір, умови якого передбачають обов’язок 
однієї або кожної із сторін такого договору щодо базового акти-
ву та/або умови якого встановлюються залежно від значення 
базового показника, а також можуть передбачати обов’язок 
проведення грошових розрахунків». При цьому у класифікації 
деривативних контрактів в Законі № 738-IX зазначаються такі 
їх види — опціон; форвард; ф’ючерс; своп; кредитний дефолтний 
своп; свопціон; ф’ючерс на своп; форвард на своп; контракт на 
різницю цін; контракт на майбутню відсоткову ставку. Таким 
чином, Закон № 738-IX розмежовує характери правочину опе-
рацій з деривативами — обов’язок або право.

Власне, термін «дериватив» з англійської перекладається 
як «похідний», тобто, перекладаючи «деривативні цінні папе-
ри» маємо категорію «похідні цінні папери». За своєю суттю це 
узгоджується із Законом України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» (Закон № 3480-IV), у якому визначено, що «похідні 
цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу яких 
пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, 
встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/
або товарних ресурсів» [10], хоча визначення Закону № 738-IX 
є більш деталізованим. Тобто, відповідно до цього твердження, 
«деривативні контракти» не є похідними цінними паперами, 
оскільки вони передбачають не право, а обов’язок правочину.

Це підтверджує проблематику дослідження особливостей 
розвитку деривативів в Україні у контексті аналізу тлумачення 
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суті дефініції «дериватив», оскільки складність та багатогран-
ність цієї категорії зумовлює відсутність єдиного її визначення. 
Так, вже на законодавчому рівні спостерігається неузгодженість 
термінологічного апарату, зокрема, відповідно до Податкового 
Кодексу України дериватив — це «документ, що засвідчує право 
та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні 
папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти 
на визначених ним умовах» [11]. До деривативів зазначеним 
нормативним актом віднесено — свопи, опціони, форвардний 
контракт, ф’ючерсний контракт. Тобто, по суті, це скорочене 
визначення категорії «деривативні фінансові інструменти» 
Закону № 738-IX, однак де-юре, категорії різні.

Таким чином, залишається неузгодженим термінологічний 
апарат деривативів, оскільки він налічує чотири категорії «де-
риватив» (ПКУ), «деривативні цінні папери» та «деривативні 
контракти» (Закон № 738-IX), «похідні цінні папери» (Закон 
№ 3480-IV). Вважаємо, що така неузгодженість визначень 
на фундаментальному законодавчому рівні є першочерговою 
проблемою формування ринку деривативів в Україні, оскіль-
ки викликає низку дискусійних питань правового характеру, 
що потребують доведення правочину, а саме в практичному 
аспекті оподаткування та бухгалтерського обліку у частині 
визнання доходів та витрат. Це підтверджують науковці На-
уковці М. А. Гапонюк та Н. В. Дегтярьова, які наголошують 
на питанні законодавчої неузгодженості та зумовлені ними 
похідними проблемами, зокрема на одночасному використан-
ня термінів «опціони» й «опціонні сертифікати» у прийнятих 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДК-
ЦПФР) нормативно- правових документах — Порядку реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії [12] та 
Положенні про порядок реєстрації змін до правил фондової 
біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривати-
вів [13], що, власне суперечить ПКУ, який визначає виключно 
термін «опціон», так, «у зв’язку з тим, що в Податковому ко-
дексі застосовується лише термін «опціон», в учасників ринку 
виникає необхідність доводити, що «опціонний сертифікат» є 
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тим самим, що й «опціон» [5, с. 66]. До того ж у самому Законі 
738-IX також прослідковується певна неузгодженість, з одного 
боку опціонні сертифікати віднесено до цінних паперів (ст. 8), 
а у ст. 25 подано їх визначення «деривативний цінний папір, 
що посвідчує право його власника на придбання у його емітен-
та (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж його 
емітенту (опціонний сертифікат на продаж) базового активу 
за ціною, у строк та на інших умовах, визначених проспектом 
(рішенням про емісію цінних паперів) опціонних сертифіка-
тів». Тобто, уточнено, що опціонний сертифікат відноситься 
до деривативних цінних паперів. Одночасно з цим у Порядку 
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх 
емісії опціонний сертифікат зазначається як цінний папір.

Враховуючи все вищезазначене, констатуємо гостру не-
обхідність гармонізації вітчизняної законодавчої бази, яка 
регулює ринок деривативів, оскільки неузгодженість терміно-
логічного фонду та підходів до визнання деривативів гальмує 
розвиток вітчизняного ринку деривативів, а значить й еконо-
мічної системи в цілому.

Тим не менш доцільно акцентувати увагу й на позитив-
них аспектах прийняття Закону № 738-IX — це перший крок 
до створення правового поля функціонування та розбудови 
інфраструктури деривативів, оскільки по суті чинний Закон 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» детально ре-
гулює лише власне цінні папери, залишаючи деривативи поза 
увагою, а Закон № 738-IX поширює свою дію на і на деривативні 
контракти, незалежно від ринку, на якому вони торгуються 
(організованому чи поза ним). Власне Закон № 738-IX покли-
каний адаптувати українське законодавство та фінансові ринки 
до правового та фінансового середовища Європейського Союзу, 
зокрема в частині імплементації низки Директив ЄС та Регла-
ментів Європейського Парламенту. Крім того, чітко визначено 
регуляторів ринку деривативів, зокрема ними стали НКЦПФР, 
Національний банк та регулятори відповідних товарних ринків.

До проблематики розвитку ринку деривативів в Україні 
також доцільно віднести негативний вплив таких чинників 
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як пряме втручання держави в ринок; неефективне оподатку-
вання операцій на ринку деривативів; низька диверсифікація 
біржової інфраструктури; монопольна влада великих учасників 
ринку, яка дозволяє мати вплив на ціни та, відповідно, мані-
пулювати ними.

До того ж, сучасний стан соціально- економічний та полі-
тичний стан України не викликає довіри в інвесторів до цінних 
паперів вітчизняних емітентів. Зокрема, проведене у 2019 р. 
дослідження експертами компанії «Украгроконсалт» у співпраці 
з маркетинговою компанією New Image Marketing Group «Пер-
спективи використання деривативів на зерновому ринку України» 
в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», 
свідчить про зацікавленість в отриманні додаткових знань з пи-
тань володіння інструментами, що знижують цінові ризики 74% 
сільгоспвиробників та 80% трейдерів. Учасники ринку вказують 
на необхідність та готовність до отримання додаткових знань про 
функціонування ринку деривативів, його переваги [14].

Вважаємо, що запровадження принципів фінансової ін-
клюзії на державному рівні, зокрема, підвищення рівня фі-
нансової грамотності суспільства шляхом створення комп-
лексних освітніх програм, посилений захист прав споживачів 
фінансових послуг, розширення меж доступності користування 
фінансовими послугами дозволить зміцнити довіру населення 
та бізнес-суб’єктів до фінансового сектору, і є ефективними 
заходами розвитку ринку деривативів.

Разом із тим, вважаємо необхідним подальше вдоскона-
лення нормативної бази регулювання ринку похідних цінних 
паперів, зокрема в частині її обліку та оподаткування, а та-
кож впровадження міжнародних стандартів функціонуван-
ня інфраструктури ринків капіталу з метою забезпечення їх 
модернізації, гармонізації регуляторних вимог та посилення 
міжнародного співробітництва.

Отже, в актуальних економічних умовах деривативи є 
ефективними фінансовими інструменти, які допомагають ши-
рокому колу кінцевих користувачів управляти ризиками та 
покращувати свій прибуток. Метою використання деривативів 
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є: хеджування ринкових ризиків; впровадження інвестиційної 
стратегії; збільшення віддачі від інвестицій; управління акти-
вами і пасивами; доступ до інструментів впливу. Підприємства 
та інвестори використовують деривативи для збільшення або 
зменшення впливу товарного ризику, ризиків на фондовому 
ринку, ризику процентної ставки та кредитного ризику. На 
сьогоднішній день ринок деривативів в Україні помітно відстає 
у своєму розвитку, оскільки на нього впливає низка негативних 
факторів, головним з яких є законодавча неузгодженість вже 
на етапі визначення категорії дериватив. Нейтралізація де-
структивного впливу чинників на розвиток ринку деривативів 
в Україні залежить від удосконалення нормативно- законодавчої 
бази їх регулювання; організації моніторингу за дотриманням 
принципів фінансової інклюзії; впровадження міжнародних 
стандартів функціонування інфраструктури ринків капіталу 
з метою забезпечення їх модернізації, гармонізації регулятор-
них вимог та посилення міжнародного співробітництва.
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Становлення та розвиток підприємств як суб’єктів ринко-
вих відносин не вичерпується одномоментним актом прийняття 
відповідного рішення, це довготривалий, багатоаспектний 
та системно- організований процес, що передбачає значну пе-
ребудову всіх сфер діяльності, зміну соціально- економічних 
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та професійних відносин у колективі, а також формування 
нових взаємовідносин з цільовими громадськостями. Для 
успішної ринкової діяльності підприємств необхідними стають 
їх партнерство та взаємодія з владними установами, бізнес- 
партнерами, споживачами, громадськими організаціями, 
суспільством взагалі. Все це можливе за умови організації та 
вдосконалення маркетингової діяльності підприємств. [5, стр.5]

В той час як підприємства, що працюють за схемою «прямі 
продажі споживачеві» або B2B, намагаються задовольнити 
нагальні та невідкладні потреби своїх клієнтів, пандемія ко-
ронавірусу викликала нову хвилю комерційних інновацій. 
Формуються нові моделі купівельної поведінки, які, ймовір-
но, збережуться і після закінчення кризи, і це відкриває нові 
можливості.

Пандемія COVID-19 прискорює розвиток Интернет мар-
кетингу, цифрової торгівлі в усьому світі, змушуючи бізнес 
переосмислити свою маркетингову стратегію заради освоєння 
нових можливостей і отримання значної частки в нових сегмен-
тах цифрових клієнтів. Безпосередній виклик: діяти в новій 
реальності Компанії працюють за нової реальності, яка створює 
велике навантаження на їх системи. Ризики безперервності 
бізнесу, включаючи зриви в ланцюгах поставок, зміни в точках 
споживання клієнтів, недоступність критичних ресурсів та 
прогалини в протоколах безперервності бізнесу. Збільшення 
обсягів транзакцій (наприклад, через перехід від фізичних до 
цифрових закупівель) або стрімке зниження попиту. Моні-
торинг, звітування та прийняття рішень за допомогою даних 
у реальному часі для реагування на негайні бізнес- потреби 
в динамічному середовищі. [2]

В умовах насиченого ринку, високої конкуренції і мож-
ливостей вибору забезпечення довгострокової прибутковості 
неможливо без створення цінностей і вигод для споживачів 
краще, ніж це роблять конкуренти. По суті, саме цим і займа-
ється маркетинг. [10]

Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні є 
необхідною умовою для розв’язання комплексу соціальних та 
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економічних проблем, залучення до підприємницької діяль-
ності значної частини населення й переходу до інноваційного 
типу економічного розвитку. [8, стр.8]

Кожен сегмент механізму формування конкурентних пере-
ваг на рівні суб’єкта господарювання представлений сукупністю 
наступних інструментів:

 – економічний інструмент — організація, планування, 
аналіз і контроль, облікова політика, ціна, внутрішній 
аудит, повне інформаційне забезпечення, економічні 
норми і нормативи, економічні стимули та санкції, умови 
оплати праці, управління витратами та ін.;

 – техніко- технологічний інструмент — якісні параметри 
технологічних прийомів вирощування сільськогоспо-
дарських культур, системи машин, строки проведення 
технологічних операцій, технологічні схеми чи карти, 
урожайність чи продуктивність, сівозміни тощо;

 – якісний інструмент — (на прикладі продукції с/г під-
приємства) засміченість, вологість, скловидність, вміст 
клейковини та білка, жирність, кислотність, маслянич-
ність та інші;

 – інструменти відносин — зміст контрактів, їх умови та 
порядок укладання, розподіл отриманого доходу та при-
бутку, взаєморозрахунки, регулювання встановлених 
техніко- технологічних і економічних нормативів, якісні 
параметри роботи відповідних груп, відповідальність 
та ін.;

 – організаційний інструмент — виділення підрозділів 
відповідно до організаційної та виробничої структури 
підприємства, виявлення більш продуктивних підрозді-
лів, обґрунтування виробничої програми підприємства, 
обґрунтування існуючого та потенційного ресурсного 
забезпечення виробництва, вибір моделі по оплаті праці, 
розподільчі відносини, обґрунтування трансфертного 
ціноутворення на продукцію та послуги внутрішнього 
обороту, розробка методичних підходів його розподілу 
між учасниками та ін. [5, стр.54]
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Виникнення маркетингу пов’язане з появою ринку, отже, 
застосування маркетингу в управлінні підприємством забезпе-
чує ринкову орієнтацію його діяльності, пристосування до його 
кон’юнктури, задоволення потреб покупців. В даний час запити 
споживачів швидко ростуть і стають надзвичайно індивідуалі-
зованими, а ринки — різноманітними за структурою. У зв’язку 
з цим виробникам доцільно використовувати різні методи ро-
боти на ринку, визначення яких можливе при комплексному 
вивченні потреб цільових сегментів, діяльності конкурентів, 
виявлення факторів прямого і непрямого впливу тощо. Цілі 
вивчення ринку концентруються на двох головних моментах:

1) аналізі ситуації усередині і поза підприємством, прогнозу 
можливих змін і на цій основі вироблення управлінської 
стратегії;

2) пошуку критеріїв для прийняття управлінських рішень, 
перевірки і підтвердження гіпотези поведінки підпри-
ємства на ринку. [10]

В умовах загострення конкуренції, консолідації виробни-
чих, інформаційних, фінансових, людських і особливо мар-
кетингових ресурсів, розвиток маркетингової діяльності стає 
об’єктивною необхідністю для сучасного підприємства, умовою 
його виживання в жорстких, динамічних ринкових умовах. 
Світ змінюється, разом з ним змінюється бізнес і змінюється 
споживач, в цьому мінливому середовищі виграє той, хто по-
стійно вивчає нові тенденції, вивчає та аналізує маркетингові 
дослідження, йде в ногу з новими трендами. [9]

Маркетинг виступає механізмом, який допоможе підприєм-
ствам реалізувати нові можливості, вижити і розвиватися. Для 
збереження, зміцнення та зростання позиції підприємств на ринку 
керівники та спеціалісти повинні оволодіти маркетингом, набути 
маркетингової інтуїції, володіти маркетинговими технологіями. 
Надзвичайно актуальним, на сьогоднішній день, є розуміння 
того, що маркетинг — це багатоаспектне поняття, яке включає 
ринкову філософію управління; стратегію і тактику дій суб’єктів 
ринкових відносин; вид професійної діяльності; комплекс кон-
кретних функцій; методологію ринкової діяльності. [5, стр.5]
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Значний вплив на формування системи управління мар-
кетингом на підприємстві здійснюють фактори макросередо-
вища, стійкості мікросередовища і оптимального розвитку 
внутрішнього середовища підприємства. Залежно від політич-
ної нестійкості, непередбачуваного ринкового та фінансового 
середовища, підвищення або ослаблення конкурентних пози-
цій, вибору місії і взаємодії з клієнтами залежить стратегія 
управління маркетингом. [10]

Реалізація маркетингу в управлінні підприємством має 
ґрунтуватися на комплексному вивченні умов її функціону-
вання підприємства на вимоги ринку, забезпечення гнучкості 
у зовнішньому середовищі. Маркетинг впливає на поведінку 
споживача в інтересах суб’єкта пропозиції товару. Незалежна 
міжнародна компанія Euromonitor International провела гло-
бальне дослідження Top Global Consumer Trends 2019, де визна-
чила нові споживчі тренди, які набирають обертів в поточному 
році. Дослідження покликане відстежити зміни в настроях, 
цінностях, пріоритетах, поведінці споживачів, щоб запропо-
нувати їм нові, актуальні продукти і послуги.

Синдром упущеної вигоди (FOMO) поступився місцем пе-
рерозподілу особистого часу, коли люди знаходять радість 
в згаяному моменті (JOMO). Щоб захистити приватне психічне 
благополуччя, споживачі в пошуках JOMO хочуть бути більш 
вибірковими у витрачанні часу і активностях. Це дає їм мож-
ливість думати і діяти вільно, зосереджуючись на тому, чого 
вони дійсно хочуть і від чого отримують задоволення.

Раніше покупці покладалися на певний бренд або джерело 
інформації, щоб отримати те, що вони хотіли. Тепер компа-
нії повинні постійно вводити нововведення, знижувати ціни 
і оптимізувати пропозиції, щоб залучити покупців. В основі 
цього тренду лежить нав’язлива потреба людей в поглинанні 
і обміні інформацією, в тому числі через соцмережі. Від спо-
живачів більше не можна приховати важливу інформацію про 
товар або послугу, все піддається сумніву і перевірці. Оскільки 
інтернет- рітейл продовжує зростати в усьому світі, всі галузі 
повинні будуть адаптуватися до нових вимог споживачів, щоб 
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залишатися актуальними. Такі галузі, як подорожі, краса, мода 
і громадське харчування, особливо залучені і сприйнятливі до 
цієї тенденції. Коли всі є експертами, універсальний підхід до 
маркетингу більше не підходить. [9]

Маркетингові інструменти, які використовуються в сучас-
них ринкових умовах, можуть[9]:

 – вплинути на процес формування потреб;
 – викликати інтерес носія потреби до певних товарів (по-
слуг);

 – сприяти досягненню поєднання «я хочу» і «я можу», 
тобто появі (розвитку) попиту на товар (шляхом, напри-
клад, створення компанією різновидів товару в різних 
цінових категоріях);

 – сприяти прискоренню процесу переходу до етапу без-
посереднього придбання товару (шляхом, наприклад, 
проведення спеціальних акцій- цінові знижки на певний 
період часу тощо);

 – сприяти підвищенню стану задоволеності від придбаного 
товару(шляхом, наприклад, підвищення його іміджу в 
середовищі споживачів) і тим самим стимулювати його 
повторне придбання.

 – на досягнення привабливості роботодавця через кому-
нікації із цільовими групами потенційних працівників 
(сегментами ринку)

 – на розширення міждисциплінарного фундаменту при-
йняття рішень в управлінні освітою, оскільки ґрунту-
ється на підходах не лише з управлінських дисциплін, 
а й економіки, соціології, статистики, психології тощо, 
що дає можливість організовувати управління обстанов-
кою, в якій проявляється поведінка суб’єктів освіти як 
споживачів освітніх послуг.

 – на підвищення ефективності діяльності підприємства 
та його конкурентоспроможність, завдяки просуван-
ню бізнесу у соціальних мережах використовуючи різ-
ні платформи, наприклад: «Instagram», «YouTube», 
«Telegram» тощо;
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 – удосконалює електронний бізнес (е-бізнес), електронну 
комерцію. За допомогою інтернет- сервісів, таких як: 
Amazon, eBay, Rozetka, тощо, орієнтованих на продаж 
реальних товарів масового попиту, які продають товари 
та послуги через Інтернет, відкриваються практично всі 
кордони до споживача по всьому світу;

 – прискорює і урізноманітнює продаж віртуальних товарів;
 – змінює ставлення до «традиційних» грошей пропону-
ючи вибір оплати за товар або послугу віртуальними 
грошами (цифровою валютою, наприклад: «Bitcoin», 
«Litecoin», ефіром (ETH/USD), лайткоїнами тощо); ви-
користовуючи «соціальні докази» доволі агресивно: 
впливає на формування екологічної свідомості; куль-
туру споживання; розподіл, обмін та продаж ресурсів; 
формування нових трендів, як в товарах та послугах, 
так і в політичних тенденціях. Політичний маркетинг 
використовуючи технології політичного впливу змінює 
аполітичну або політичну активну позицію соціальних 
груп та індивідів. [9]

Значний вплив на формування системи управління мар-
кетингом на підприємстві здійснюють фактори макросередо-
вища, стійкості мікросередовища і оптимального розвитку 
внутрішнього середовища підприємства. Залежно від політич-
ної нестійкості, непередбачуваного ринкового та фінансового 
середовища, підвищення або ослаблення конкурентних пози-
цій, вибору місії і взаємодії з клієнтами залежить стратегія 
управління маркетингом. [10]

Оточуючий інтелект, інтернет речі, інтернет послуги, ро-
зумні заводи та розумні міста докорінно змінюють та впливають 
на сучасні ринкові відносини, відносини між споживачем та 
продавцем. Нове відношення до середовища, злиття людини 
біологічної з технологіями та цифровою сферою, суттєво змі-
нюють ставлення споживача до речей та послуг, змінюють 
культуру споживання і формують нові споживчі тренди. [9]

Розвиток інтернет- маркетингу на підприємствах малого 
і середнього бізнесу Інтернет поступово стає одним із основних 
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засобів комунікації та спілкування між людьми як у бізнесі, так 
і в побуті. Інтенсивність цього явища постійно зростає. Нормою 
стало існування корпоративного сайту підприємства. Також 
суттєвою стає роль Інтернету як нового каналу маркетингових 
заходів і реклами. Даний напрям наукових досліджень порів-
няно новий, до того ж це сфера економіки, що дуже динамічно 
розвивається. Тож потребують розгляду проблеми реалізації 
різних методів та інструментів інтернет- маркетингу в умовах 
сучасного розвитку вітчизняного ринку систем електронної 
комерції. [8, стр.161]

Розглянемо сучасні види маркетингу їх маркетингові ін-
струменти та напрями їх використання, табл. 1. [9]

Як можна побачити з таблиці, сучасні маркетингові інстру-
менти все більш пов’язані з використанням інтернет ресурсів, 
методами впливу на поведінку споживача та її формування 
і охоплює для досягнення цілей увесь інформаційний простір. 
Споживання благ є необмеженим, людський потенціал в ство-
ренні нового продукту або послуги невичерпний. [9]

Наведемо приклад використання інструментів інтернет- 
маркетингу на підприємстві середнього бізнесу ПАО «Комбінат 
харчових концентратів», м. Дніпро, який виробляє широкий 
асортимент продукції. Підприємство використовує кілька ін-
струментів інтернет- маркетингу: веб-сайт підприємства, сторін-
ки в соціальних мережах «Фейсбук» і «ВКонтакте», сторінку 
з відео- контентом на платформі відеохостинга «Ютуб». Веб-сайт 
має назву торгової марки підприємства та містить інформацію 
в таких розділах: головна сторінка; довідка про підприємство 
«Про компанію» (підрозділи: дистриб’юція, вакансії, новини, 
історія); інформація про продукцію «Продукція» (підрозділи 
містять перелік основних груп продукції, яку виробляє під-
приємство); розділ з маркетинговими акціями «Акції»; розділ 
з інформацією про місця продажу продукції підприємства — 
«Де купити?»; розділ «Контакти». Веб-сайт підприємства має 
кольорову гаму згідно з кольорами, затвердженими торговою 
маркою, може змінювати розмір шрифту, реєструватися або 
входити як зареєстрований користувач.
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Таблиця 1
Сучасні види маркетингу за напрямом використання,  

та маркетингові інструменти
Вид 

маркетингу
Маркетингові інструменти

Напрям 
використання

Нейромар-
кетинг

використовує технології візуалізації, 
сканування та інші методи вимірюван-
ня активності мозку для відстеження 
реакцій людини на конкретні продукти, 
упаковку, рекламу або інші маркетин-
гові інструменти. У деяких випадках 
мозкові реакції, виміряні цими метода-
ми, можуть не сприйматися суб’єктом 
усвідомлено, значить, ці дані можуть 
бути більш правдивими і об’єктивни-
ми, ніж дослідження посередництвом 
фокус-груп, глибинних інтерв’ю і т. д.

брендинг, рекламні 
дослідження, шо-
пінг і магазинний 
маркетинг

Інтернет- 
маркетинг, 

(електро-
нний марке-
тинг, е-мар-

кетинг)

пошукова оптимізація (просуван-
ня -SEO); контекстна реклама (SEA, 
PPC-реклама); медіа реклама; банерна 
реклама; інтерактивна реклама; e-mail 
маркетинг; віртуальний маркетинг; 
прихований маркетинг. сайт компанії; 
зовнішня активність компанії в Інтернет 
(поза власним сайтом(SEO, SMO); просу-
вання бренду; маркетинг співтовариств 
та маркетинг у соціальних медіа; вірту-
альні світи; експериментальні методи; 
пошуковий маркетинг; веб-мастерінг 
(створення і супровід інтернет- ресурсів); 
сарафанне радіо або вірусний інтернет- 
маркетинг; таємний маркетинг або мар-
кетинг під прикриттям частіше відомий 
як прихований маркетинг партнерські 
програми більш відоме як аффіліативний 
маркетинг

залучення і утри-
мання клієнтів 
в Інтернеті

Івент-марке-
тинг

активізація інтересів цільової групи, 
просування та повноцінне розкриття 
іміджу торгової марки/бренду/, ство-
рення певного емоційного зв’язку між 
брендом і споживачем

Корпоративні свя-
та, змагання; фес-
тивалі, концерти, 
виїзні заходи, кон-
греси, конференції,
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Продовження табл. 1
форуми, симпозі-
уми, круглі столи, 
семінари, презен-
тації, тренінги, 
майстер-  класи, 
бізнес- сніданки, мо-
тиваційний туризм

Мегамарке-
тинг

комплексні маркетингові дослідження; 
стратегічне бачення; бренд- менеджмент; 
інтенсивну збутову політику; потужну 
комунікаційну політику; відкриту ка-
дрову політику; розвиток корпоративної 
культури; бенчмаркінг

стратегічна коорди-
нація економічних, 
політичних і психо-
логічних підходів на 
закриті зарубіжні 
ринки, вихід компа-
нії на закриті ринки

Контент- 
маркетинг

статті, блог або онлайн- журнал, мі-
ні-сайти, фотографії та ілюстрації, ві-
део, ленд Інзі, email- розсилки, соцме-
режі, сторінки підписки і лід-магніти, 
онлайн- опитування, відгуки клієн-
тів, кейси (case studies), інфографіка, 
інтелект- карти (mind maps), чек-листи, 
вебінари, онлайн- конференції, онлайн- 
трансляції, аудіокасти, онлайн- курси, 
мембершіп- сайти, контент- продукти, мо-
більні додатки, презентації powerpoint, 
онлайн- сервіси, онлайн- калькулятори, 
візард, конструктори, бази знань, фору-
ми, довідкові ресурси, тести з аналізом 
результату, шаблони або комплекти 
шаблонів (templates), white papers (білі 
сторінки) — розгорнуті звіти, керів-
ництва по вибору, опису, дослідження 
і звіти по ним; гейміфікація, динамічні 
або інтерактивні візуалізації, електро-
нні книги, друкована продукція, живі 
заходи (бізнес- сніданки, конференції, 
майстер- класи, клубні зустрічі), тривалі 
програми групового навчання з живою 
участю (курси, коучинг- програми, клу-
би, мастермайнд- групи)

створення міцного 
зв’язку з реальни-
ми і потенційними 
клієнтами.

Джерело: [9]



59

Сучасні маркетингові інструменти для підвищення 
конкурентоспроможності в умовах пандемії COVID‑19

Також підприємство використовує сучасні канали надан-
ня інформації для споживачів та підвищення рівня взаємо-
дії з клієнтами: сторінки в соціальних мережах «Фейсбук» 
і «ВКонтакте», сторінка з відео контентом на платформі відео 
хостингу «Ютуб». У подальшому можливо розвивати елементи 
інтернет- маркетингу підприємства в напрямах: використання 
засобів електронної комерції; можливості вірусного марке-
тингу; елементи просування продукції за допомогою банерної 
реклами. [8, стр. 168–169]

Роберт Адамс — письменник, блогер, серійний підприє-
мець, інженер програмного забезпечення та автор бестселе-
рів, що продає десятки книг про технології, SEO та засновник 
«WanderlustWorker.com» пропонує 10 стратегій переходу щоб 
продавати для будь-якого бізнесу в Інтернеті [1]:

1. «Use social media» — використовуйте соціальні медіа. 
Не можна ігнорувати соціальні мережі. Ось тут і відбувається 
вся так звана магія. Деякі підприємства побудовані виключно 
на спинах соціальних мереж.

2. «Create video tutorials» — створіть відеоуроки. Одним 
із найефективніших способів розкрити інформацію про свій 
бізнес є створення відеоуроків. Покрокові підручники — це 
велика мода. Чим кращі ви в цьому, і чим більше цінності ви 
надаєте, тим швидше ви можете підвищити свою видимість 
і, зрештою, свої продажі.

3. «Start blogging now» — почніть вести блоги зараз. Але 
мова йде не лише про розміщення ваших ідей у   власному блозі. 
Використовуйте такі платформи, як Medium, для розміщення 
вмісту. Дайте відповіді на запитання щодо Quora та Reddit. Або 
вийдіть на публікаційну платформу LinkedIn. Це всі авторизова-
ні домени, на які може публікувати кожен, які мають величезну 
аудиторію, що дає вам миттєвий та негайний доступ зараз. Коли 
ви ведете блог, переконайтесь, що ви ведете блог ефективно. Не 
публікуйте тонкий вміст. Подумайте про додавання. Створіть 
людям цінність в інформації і ви миттєво станете авторитетом 
в їх очах. Це одна з найпотужніших стратегій, яку ви можете 
використовувати на ринку будь-якого бізнесу.
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4. «Understand search engine optimization» — зрозумійте 
оптимізацію пошукової системи. Це сфера маркетингу, якою 
я надзвичайно захоплююсь. Але що ще важливіше, переко-
найтеся, що все, що ви передаєте, є проникливим, цікавим, 
унікальним і додає величезну цінність. Пов’язані: Підручник 
з SEO: 12 незмінних законів для домінування в пошуку Google

5. «Leverage influencers» — використовуйте фактори впли-
ву. Хочете розповісти про це та підвищити свою популярність 
у соціальних мережах, не витрачаючи років на формування 
аудиторії? Тоді вам, звичайно, слід задіяти впливових осіб. 
Але головне — знайти правильного інфлюенсера.

6. «Build a great lead magnet» — Побудуйте чудовий свинце-
вий магніт. Стільки ефективності в маркетингу справді зводить-
ся до створення чудового свинцевого магніту, представлений 
потрібній аудиторії, може мати вибухові результати. Найкра-
щий спосіб зробити це, якщо ви зможете визначити правиль-
ні больові точки і представити рішення у своєму свинцевому 
магніті, тоді ви вже в дорозі. З якою проблемою стикаються 
споживачі у вашій ніші? Що спочатку змусило вас зайнятися 
бізнесом? Задайте собі ці питання, перш ніж будувати свій 
свинцевий магніт.

7. «Use Facebook ads with re-targeting» — одним з найпо-
тужніших методів, який сьогодні можна використовувати для 
продажу майже будь-чого, є реклама Facebook. За допомогою 
Facebook ви можете охопити дуже конкретну аудиторію, і зро-
бити це дуже легко. Ви можете орієнтуватися за інтересами, 
віком, статусом стосунків, географічним розташуванням та 
багато іншого. Але фокус у отриманні чудових результатів 
полягає не лише у клік-трафіку.

8. «Use LinkedIn the right way» — використовуйте LinkedIn 
правильно. Чи є у вас відео у вашому профілі LinkedIn? Чи 
знали ви, що можете легко додати його? Чому б не витратити 
час, щоб представити себе та свій бізнес. Пов’яжіть це з описом 
свого профілю. Це простий спосіб пасивно продавати свій бізнес, 
і коли це зроблено правильно, це може призвести до шокуючих 
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результатів. Ви можете охопити велику аудиторію, особливо 
коли ваші публікації стають вірусними

9. «Create an affiliate program» — створіть партнерську 
програму. Більшість людей не розуміють сили афілійованого 
маркетингу. Філії можуть забезпечити величезне паливо для 
зростання.

10. «Use Email Marketing Sequences» — частиною будь-якої 
гарної послідовності продажів буде послідовність маркетингу 
електронною поштою. Це автоматизовані повідомлення, які 
надходять до користувачів, коли вони підписуються на ваш 
список. Використовуйте свою послідовність електронних адрес, 
щоб налагодити стосунки з передплатником. Будьте справж-
німи та прозорими. [1]

Маркетингові можливості Інтернет виявляються на різних 
стадіях виробничого циклу підприємства:

 – інформаційний маркетинг та вивчення ринку;
 – виробництво товару або послуги;
 – реалізація продукції;
 – сервіс і після продажна діяльність.

На кожному з цих етапів Інтернет дає підприємству додат-
кові можливості щодо покращання свого бізнесу, переваги пе-
ред конкурентами, які не користуються мережею. [8, стр. 161]

Маркетологи можуть використовувати різноманітні он-лай-
нові ресурси для отримання інформації про своїх споживачів, 
конкурентів, маркетингову оцінку, аналіз, дослідження свого 
сектора ринку й галузі загалом. Це пошукові системи, телекон-
ференції, дискусійні групи і списки розсилання, електронні 
видання, спеціалізовані сайти тощо. На Заході існують про-
грами, які перевіряють Інтернет для виявлення нелегального 
продажу або дистрибуції продукції певної фірми, нелегального 
використання її логотипів, інших брендингових атрибутів. 
Є також складне програмне забезпечення для маркетологів, 
це дає змогу проводити рекламні кампанії, аналізувати їхню 
ефективність і вносити корективи під час кампанії. На відміну 
від будь-якої іншої інформаційної мережі, Інтернет дає змогу 
простежити за поведінкою відвідувачів сайту підприємства: на 
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які веб сторінки вони заходили, на яких затримувалися, з яких 
виходили. На підставі такого аналізу можна зробити висновки 
про переваги та вподобання відвідувачів сайту, скоригувати 
маркетингову тактику і стратегію, хід рекламної кампанії. 
Отже, Інтернет як маркетинговий канал характеризується 
перевагами перед іншими медіа, а саме:

 – таргетингом –демонстрацією реклами чітко визначеній 
аудиторії;

 – трекінгом –можливістю аналізу поведінки відвідувачів 
корпоративного сайту та вдосконалення його продукту 
і маркетингу відповідно до висновків такого аналізу;– 
доступністю (24 години на добу, 7 днів на тиждень) і 
гнучкістю (почати, коригувати і перервати рекламну 
кампанію можна миттєво);

 – інтерактивністю –споживач може взаємодіяти з продав-
цем і з продуктом, вивчати його, інколи «спробувати» 
(наприклад, демоверсії програм, розділ книги в інтернет- 
магазині тощо) і, якщо товар влаштовує, придбати його;

 – можливістю розміщення великої кількості інформації;
 – оперативністю поширення й отримання інформації;
 – порівняно низькою вартістю;
 – можливістю більш пильної уваги користувача перед 
комп’ютером, концентрації на деталях;

 – можливістю створення віртуальних спілок (online 
community) за інтересами, професією. Це вже готова 
цільова аудиторія. Виникнення глобальної комп’ютерної 
мережі зумовлено появою нового комунікативного середо-
вища і ринком з великою кількістю потенцій-них спожи-
вачів із досить високим рівнем доходу. [8, стр. 163–164]

На тлі загальносвітових тенденцій до зниження попу-
лярності оф лайн торгівлі пошук ефективних маркетингових 
інструментів по просуванню торгових об’єктів стає одним із 
першочергових завдань керівників компаній. Поряд з цим біль-
шість орендарів, які раніше розглядали маркетинг переважно 
як додаткову опцію і зверталися до нього лише епізодично під 
час відкриття магазинів або в разі появи проблем з продажами, 
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також переглядають підходи і приймають більш активну участь 
в діяльності торгових центрів. При цьому робота відділів мар-
кетингу і PR керуючих компаній в основному ведеться за двома 
напрямками: В2В — бізнес для бізнесу і В2С — бізнес для спо-
живача. Однак такий поділ носить, швидше, умовний характер, 
оскільки розвиток відносин з відвідувачами торгового центру 
однозначно «грає на руку» представлених у ньому ритейл- 
операторам і навпаки. [3, стр.5]

Для просування своєї продукції або послуги, підприємства 
базуються на певних маркетингових принципах, табл. 2.

В сучасних умовах економічної кризи та пандемії коро-
навірусу, грамотне використання маркетингових принципів 
надає підприємствам конкурентні переваги на ринку.

У той час як уряди країн роблять значні заходи по боротьбі 
з пандемією, компанії оперативно пристосовуються до мінли-
вих потреб своїх співробітників, споживачів і постачальників, 
вирішуючи при цьому свої фінансові та операційні проблеми. 
COVID-19 підштовхує компанії до швидкої зміни підходів до 
роботи і ставить під стійкість різних систем серйозній перевірці. 
Бізнесу доводиться стикатися з цілою низкою нових системних 
пріоритетів і викликів — ризиками порушення безперервності 
бізнесу, раптовими кількісними змінами, прийняттям рішень 
в реальному часі, показниками продуктивності праці, загро-
зами безпеці — і керівники повинні діяти дуже оперативно, 
вирішуючи нагальні проблеми стійкості систем і закладаючи 
одночасно основу майбутнього своїх організацій.[2]

Так, одна з найбільших мереж, на українському ринку 
модного рітейлу, торгова мережа ARGO (у портфелі рітейлера 
представлені всесвітньо відомі бренди: Benetton, Parfois, Liu 
Jo, Scotch & Soda і Mango, Orsay, Desigual, OVS Kids, Piaz-
za Italia, Penti, Lee Cooper, Jack & Jones, Kenvelo, Only, Vero 
Moda) використовує для просування свого бізнесу мультибрен-
ди. Мультибренди — це свого роду «конструктори»: площа, 
формат і навіть спеціальні колекції ретельно формуються під 
кожен магазин з урахуванням звичок клієнтів у конкретному 
районі. Відкривши магазин, потрібно постійно аналізувати 
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Таблиця 2
Механізм застосування маркетингових принципів 

торгівальними та торгівельно- розважальними  
центрами (ТЦ/ТРЦ)

№ п/п
Маркетингові 

принципи
Механізм застосування

1. Принцип 
«БІЗНЕС ДЛЯ 

БІЗНЕСУ»

співпраця з компанією, що керує сприймається 
як взаємовигідний і просто необхідний механізм 
для ефективної роботи магазинів і об’єкта торго-
вельної нерухомості в цілому. Тому налагоджені 
комунікації між департаментами маркетингу ТЦ/
ТРЦ та орендарями є запорукою успіху всіх заді-
яних сторін. Крім залучення до участі в різних 
активностях, деякі керуючі компанії додатково 
на безкоштовній для рітейлерів основі займаються 
просуванням орендарів в ЗМІ. Створення освітніх 
проєктів в освітній проект B2B

2. Принцип 
«РІВНЯННЯ 
НА СПОЖИ-

ВАЧА»

в списку пріоритетів маркетингового відділу керу-
ючої компанії як і раніше залишається просування 
торгового центру на ринку, що виражається в комп-
лексі різних заходів, спрямованих на ознайомлен-
ня з об’єктом, створення і підтримання впізна-
ваності бренду ТЦ/ ТРЦ, а також на залучення, 
збереження і примноження лояльних відвідувачів. 
Друге — необхідно створити пропозицію товарів 
і послуг, яке в повній мірі буде задовольняти по-
треби цільової аудиторії. Для цього маркетинговий 
відділ керуючої компанії обов’язково проводить 
дослідження, результати яких згодом відбиваються 
в коригуванні маркетингового плану.

3. Принцип 
«ПРИВЕРНУ-
ТИ І УТРИМА-

ТИ»:

основним показником ефективної роботи мар-
кетингового відділу керуючої компанії є дані по 
відвідуваності ТЦ/ТРЦ. Виходячи з досвіду керу-
ючих компаній, найбільш успішним інструментом 
для залучення потенційних покупців є подієвий 
маркетинг. При цьому, за даними ТРЦ Ocean Plaza, 
основне, що дають заходи відвідувачеві — це додат-
кову мотивацію прийти в торговий центр. Однак 
для того щоб даний інструмент був ефективний, 
необхідно розробити унікальну пропозицію, яка 
буде не тільки дієвим елементом рекламного анон-
су заходу, а й викличе моментальні позитивні
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Продовження табл. 2
емоції і, що важливо, бажання поділитися ними, 
наприклад, в соціальних мережах. Wow-ефект — 
це основний елемент, який сучасний ТРЦ в Україні 
і в світі прагне використовувати при плануванні 
своїх івентів. Тому для найбільшої ефективнос-
ті фахівці радять доповнювати знижки подієвої 
активністю всередині торгового центру, щоб тим 
самим затримати споживача, зацікавити його 
довше залишитися всередині торгового простору. 
Керуюча компанія виступає ініціатором крос-ре-
клами, участі орендарів в акціях, пропонує го-
тові механіки, дає рекламні носії. Кожна акція 
спрямована на залучення споживача хорошими 
пропозиціями.

4. Принцип 
«ХЛІБА І ВИ-

ДОВИЩ»:

нові формати івентів різного масштабу і для кон-
кретної цільової аудиторії: IT-фестивалі, фуд-фес-
тивалі і ярмарки, шопінг- вікенди і ночі знижок, 
майстер- класи, автограф-і фотосесії з відомими 
людьми та інші. Завдання маркетингу — вибрати 
правильні активності, виявляючи відвідувачів, 
показати, що заходи створюються для реальних 
людей і відповідають їхнім очікуванням. Збіль-
шення кількості заходів, акценти змістилися — 
вони приходять в першу чергу щоб розважитися, 
провести дозвілля з дітьми, сходити в кіно і пара-
лельно зробити покупки (маркетинг подій). Можна 
створити власний унікальний фестиваль, свято, 
чемпіонат, назвати його ім’ям свого бренду, а мож-
на використовувати вже існуючі резонансні події 
та міжнародні інформаційні приводи. важлива 
особливість в просуванні торгових центрів — по-
єднувати ATL (пряма реклама), BTL (промо- акції, 
заходи, ін.) та digital в маркетингових кампаніях.
ознайомлення із зарубіжним досвідом США — 
«чорна п’ятниця». (День подяки, шопінг- паради
В Європі виставки воскових фігур, аніматронних 
динозаврів і історичних архітектурних споруд. За 
інформацією компанії Multi Ukraine, найбільш 
популярними івентами за останні роки в ТРЦ 
Forum Lviv стали святкування дня народження 
цього комплексу (за святковий вікенд

Джерело: адаптовано авторами на підставі [3, стр. 6–7]
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його роботу і, якщо є можливості для поліпшень, необхідно 
адаптувати формат. [7]

Павло Савчук, Керівник торгової мережі ARGO, В інтерв’ю 
RAU, CEO компанії розповів як компанія перебудувала свою 
роботу в період весняного карантину та які кроки робили для 
мінімізації втрат в період простою офлайн- магазинів. [7]

«Перше, що зробили: максимально переключили всі про-
цеси на роботу з онлайн- замовленнями. Зокрема, вдосконалили 
логістичні процеси, зробили доступним весь товар мережі для 
покупців Argo.com.ua, побудувавши ефективні сортувальні 
центри і запустивши сервіс АРГО24. Вийшло чудово — до ка-
рантину ми доставляли товар за 5–7 діб, а через місяць після 
початку локдауну гарантовано доставляємо товар за 24 години. 
Крім того, ми забезпечили фотоконтентом практично весь то-
вар. Це стало справжнім викликом, вимагало дуже напруженої 
роботи і розкрило таланти багатьох в компанії. Ми в дуже стислі 
терміни потроїли кількість контенту і, серед іншого, навіть 
створили імпровізовану студію. В підсумку всі наші зусилля 
збільшили органічний трафік на сайт. Це чудово, але призвело 
до нових викликів: Вибух навантаження, стара інфраструктура 
не справляється — ми в лічені дні переїхали на іншу платфор-
му; в результаті, за локдаун, ми збільшили продажі через сайт 
в п’ять разів і пишаємося таким результатом.

Друге, що ми зробили: максимально скоротили всі витрати 
і платежі. Погодили з торговими центрами спеціальні умови 
оренди на період локдауну і перенесення термінів оплати за 
зобов’язаннями, що настали.

Ну і третє: ми продовжили зміцнювати зв’язки з постійни-
ми покупцями. Ми намагалися, активно працювати з нашими 
клієнтами в основному над підняттям настрою, розважаючи 
і розвиваючи в нашій сфері. Співробітники пройшли онлайн- 
курси з вивчення англійської мови і прокачки аналітичних 
навичок. Загалом — не пропускали жодної можливості підняти 
настрій персоналу і підтримати їх в цей нелегкий час. [7]

Зазначимо, що для успішного управління підприємством, 
формування маркетингової політики є одним з головних 
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бізнес- інструментів. Адже, від правильно побудованої марке-
тингової політики підприємства залежить його ефективність, 
репутаційна надійність та нарощування прибутковості в ціло-
му. [3, стр.6]

Для постійного розвитку та роста необхідно постійно відслід-
ковувати ключові показники життєдіяльності бізнесу. Необхідно 
проводити маркетингові дослідження та аналіз за наступни-
ми напрямками: SWOT-аналіз; аналіз ринку та конкурентів; 
STP-маркетинг; сегментація ринку; аналіз життєвого циклу 
бізнесу; аналіз якості процедур збита; аналіз товарного портфеля; 
аналіз клієнтної політики компанії; аналіз якості та ефектив-
ності маркетингової стратегії; оцінка стратегічних можливостей 
розвитку бізнесу; діагностика маркетингового клімату; аналіз 
якості стратегічного планування; аналіз комплексу маркетин-
гу; діагностика організації маркетингу; аналіз якості взаємодії 
в системі маркетингу; аналіз стратегічних змін; діагностика 
інноваційної товарної сили; аналіз товарного інноваційного по-
тенціалу; аналіз систем управління товарними інноваціями; 
оцінка рисків у сфері товарних інновацій; діагностика процесу 
управління персоналом; оцінка якості управління персоналом. [6]

Підводячи підсумки, можна побачити що ті, хто розглядає 
цифрову комерцію як вторинний канал, тепер повинні пере-
орієнтувати свій бізнес з акцентом на активне використання 
цифрових технологій у своїй комерційній діяльності. Напри-
клад, рітейлери все активніше пропонують такі послуги для 
споживачів як «безконтактна» доставка або доставка до порогу. 
Пандемія COVID-19 все активніше підстьобує розвиток цифро-
вої комерції по всьому світу. Зараз, саме час вжити заходів для 
вирішення питань стійкості систем сьогодні і закласти основу 
для майбутнього. Сьогоднішні лідери та ті, хто швидко реагує 
на негайну проблему, успішно орієнтуються в кризі та стануть 
сильнішими. [2]

Маркетинг в Інтернеті — це невід’ємна частина бізнесу. 
При цьому не важливо, який це бізнес: оф лайн або онлайн. 
Омнікальність комунікацій з клієнтами підвищує конкурен-
тоспроможність бізнесу, забезпечує більше можливостей та 
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підвищує ефективність маркетингу. Інтернет- маркетинг доз-
воляє статтю ближче до клієнтів, повернутися з ним тоді, коли 
він у цьому потребує. Цифровий маркетинг сприяє збільшенню 
продажів, однак слід розуміти, що продажі при цьому можуть 
виникнути не тільки в Інтернеті, але й в автономному каналі. [4]

Сучасний розвиток підприємства можливий лише на ос-
нові маркетингу, оскільки підприємство працює ефективно 
тільки у разі його корисності для споживачів, зв’язок з якими 
якраз і є однією з головних функцій маркетингу. Маркетинг 
дозволяє досягти балансу попиту і пропозиції, що неможливо 
без здійснення точних прогнозів попиту (вивчення запитів 
споживачів). [10]

Наявність чудової маркетингової стратегії, використання 
маркетингових інструментів є запорукою успіху будь-якого 
бізнесу.

Маркетинг в Інтернеті складається з декількох різних ком-
понентів, необхідних на кожному етапі діяльності будь-якого 
підприємства — від самого початку, до здійснення продажу та 
багато часу після продажу. З такою великою кількістю подій 
важливо мати стратегію, це дозволяє організації зосередитись 
на наявних ресурсах, з’ясувавши спосіб використовувати їх 
як найкраще, щоб генерувати продажі та збільшувати конку-
рентні переваги.
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Аналіз проблем та визначення перспектив розвитку вищої 
освіти України в сучасних умовах дозволяє сформулювати 
гіпотезу про те, що вища освіта, як суттєвий чинник забезпе-
чення конкурентоспроможності і економічної безпеки країни, 
є найбільш вразливою ланкою для викликів глобалізації та 
внутрішніх загроз. В національній стратегії розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року [1] зазначається, що розбудова 
національної системи освіти в умовах становлення України 
як самостійної незалежної держави відбувається на тлі певної 
соціально- економічної нестабільності, загострення екологіч-
них проблем, які в сукупності спричиняють нові ризики, що 
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можуть ускладнити реалізацію цілей і завдань національної 
стратегії розвитку освіти в Україні.

В глобальному соціально- економічному просторі завдання 
забезпечення економічної безпеки СВО повинно стати пріо-
ритетним для держави, оскільки освіта виконує важливу со-
ціальну функцію — збереження та примноження людського 
капіталу як важливого чинника конкурентоспроможності та 
сталого розвитку України. Це обумовлює необхідність оцінки 
як потенціалу системи вищої освіти (СВО) України, її ефек-
тивності та конкурентоспроможності (КС), так і чинників, які 
визначають поточний стан й перспективи її розвитку, та, на 
цій основі — розробки механізмів управління вищою освітою 
(ВО), адекватних сучасним національним умовам розвитку 
і глобальним викликам.

Вивчення питань, пов’язаних із забезпеченням розвитку 
СВО в цілому, належить до кола інтересів багатьох вітчизняних 
і зарубіжних вчених та практиків. За результатами аналізу 
української і зарубіжної наукової літератури [2, 3], зроблено 
висновок про необхідність розробки моделі управління еконо-
мічною безпекою системи вищої освіти України з урахуванням 
множини чинників зовнішнього середовища. Встановлено, що 
управління економічною безпекою (ЕБ) СВО, з одного боку, 
характеризується як сукупність економічних відносин, що доз-
воляють протидіяти загрозам порушення рівноваги і стійкості 
СВО України як системи, а з іншого — як процес, спрямований 
на створення умов для безперервної адаптації ЗВО до досяг-
нення поставлених цілей в динамічних умовах зовнішнього 
середовища.

Якщо розглядати економічну безпеку на мікрорівні як 
безпеку окремих закладів вищої освіти (університетів), то слід 
підкреслити, що її характеристикою є здатність закладу ви-
щої освіти (ЗВО) адекватно реагувати на загрози і порушення 
стабільності й рівноваги, протистояти цим загрозам завдяки 
своєчасним змінам структури і адаптації до нових умов функ-
ціонування. На макрорівні економічна безпека СВО є резуль-
татом її економічних можливостей та здатності до реалізації 
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стратегічних цілей і завдань шляхом створення і забезпечення 
необхідних умов для безкризового функціонування з метою 
реалізації найважливіших потреб суспільства. Отже, загаль-
ний рівень ЕБ СВО України залежить від рівня економічної 
безпеки окремих ЗВО — чим більша кількість університетів 
та інших ЗВО зберігають здатність ефективно функціонувати, 
нарощувати свій потенціал і бути конкурентоспроможними 
як на вітчизняному, так і на світовому ринку освітніх послуг, 
тим, за інших однакових умов, вищий рівень КС і ЕБ матиме 
система вищої освіти країни.

Аналіз наукової літератури та особливостей функціону-
вання СВО показав, що економічна безпека вищої освіти зале-
жить від множини чинників різного походження, їх сили та 
тривалості дії (див. рис. 1). Проте, сама лише класифікація не 
достатня для прийняття рішень у сфері забезпечення безпеки, 
оскільки не дозволяє оцінити рівень та напрям впливу різних 
чинників на об’єкт управління.

На важливість застосування комплексного підходу при ви-
вченні механізмів забезпечення ЕБ ЗВО звернув увагу В. В. Ко-
врегін, який запропонував виокремити властивості й ознаки 
економічної безпеки вищих навчальних закладів (ВНЗ згідно 
першоджерела [4, с. 2]), серед яких: необхідність дотримання 
вимог законодавства, які визначають статус освітньої установи; 
необхідність дотримання балансу соціальних і економічних 
цілей; необхідність забезпечення сталого розвитку та, нарешті, 
цілісність економічної системи ВНЗ.

Для вирішення завдання оцінювання стану ризикованості 
зовнішнього середовища з позицій забезпечення ЕБ ЗВО вчени-
ми розроблено систему індикативних показників та критеріїв 
їх оцінювання, які в праці [5] запропоновано класифікувати за 
ознаками: (1) ресурсного забезпечення; (2) економічної безпеки 
суб’єктів освітнього процесу (серед яких: батьки, студенти, 
підприємства- замовники), від платоспроможності яких зале-
жить рівень економічної безпеки ЗВО); (3) рівня управлінських 
рішень у сфері управління економічною безпекою закладу 
вищої освіти.
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Рис. 1. Система внутрішніх та зовнішніх чинників економічної 
безпеки вищої освіти (систематизовано та доповнено за даними 

[7–13])
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соціокультурні, ринкові, науково-технічні 
та інноваційні чинники) 

ІІІ. ГАЛУЗЕВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ 
(система управління освітою, система 

ліцензування та акредитації, законодавче та 
нормативно-правове забезпечення у сфері 
освіти, методи та технології управління 

вищою освітою, ставлення стейкхолдерів до 
системи ВО) 

І. РЕСУРСНІ (матеріально-технічні, 
інтелектуальні, трудові, фінансові, 

маркетингові, інформаційні ресурси; науково-
дослідна база та інноваційні ресурси, 

педагогічні та інформаційно-комунікаційні 
технології) 

ІІ. УПРАВЛІНСЬКІ (система управління, 
орієнтована на виконання функцій у сферах: 
організації освітнього процесу та НДР, сту-

дентського самоврядування, управління персо-
налом та мотивації, соціальної 

сприйнятливості та взаємодій із стейкхолдера-
ми, організації додаткових послуг); здатність 
системи управління до самозбереження і само-

розвитку; рівень інформатизації бізнес-
процесів та системи управління вищою осві-

тою  

Загрози економічній безпеці вищої освіти 

ЗОВНІШНІ 
- конкуренція на зовнішньому та внутрішньому ри-
нку освітніх послуг 
- зміна структури економіки та обумовлене цим 
скорочення потреби у фахівцях з вищою освітою 
різного профілю 
- низький рівень платоспроможності населення та, 
як результат, зниження рівня культури як викладан-
ня, так і навчання 
- демографічна ситуація та потенційна кількість 
абітурієнтів, які, в тому числі, виїздять на навчання 
за кордон 
- відтік висококваліфікованих викладачів та науко-
вців за кордон  
- недофінансування системи вищої освіти та, як на-
слідок, зниження її привабливості для висококвалі-
фікованих кадрів 
- інвестиційний клімат (сприйнятливість) та інвес-
тиційні ресурси (доступність) 
- неефективна система управління та регулювання 
вищої освіти   
- тарифи на енергоресурси, комунальні послуги  

ВНУТРІШНІ 
- нераціональне використання фінансо-
вих ресурсів, нездатність до залучення 
зовнішніх фінансових ресурсів через 
відсутність відповідних механізмів вза-
ємодії та партнерства  
- неефективна кадрова структура та си-
стема мотивації праці науково-
педагогічних працівників в системі ви-
щої освіти  
- неефективний менеджмент у ЗВО 
- невідповідність спеціальностей та на-
прямів підготовки ринковій кон’юнктурі 
в контексті попиту на фахівців певних 
спеціальностей 
- зниження рівня якості підготовки ви-
пускників ЗВО, невідповідність їх знань 
сучасним потребам ринку праці 
- відсутність досвіду взаємодії вищих 
навчальних закладів із стейкхолдерами 
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Мету системи економічної безпеки науковці визначають 
як «протидію економічним загрозам і, зокрема, загрозі втрати 
закладом вищої освіти своїх конкурентних переваг, які забез-
печують йому стійкий розвиток на тривалу перспективу» [6, 
с. 61–62]. Це свідчить про існування логічного взаємозв’яз-
ку між конкурентними перевагами, що забезпечують певний 
рівень КС ЗВО, та рівнем економічної безпеки, яка в такому 
тлумаченні виступає чинником її забезпечення. В той же час, 
слід звернути увагу і на наявність оберненої залежності між 
зазначеними показниками, оскільки в умовах глобалізації КС 
ЗВО відображає перевагу над конкурентами за системою показ-
ників на національному і міжнародному рівнях та є основою 
для забезпечення належного рівня ЕБ як окремого ЗВО, так 
і освітньої системи в цілому.

Незважаючи на різноманітність підходів до систематизації 
загроз і критеріїв економічної безпеки ЗВО, представлені в нау-
ковій літературі підходи не охоплюють всього спектра сучасних 
проблем, що перешкоджає створенню ефективного механізму 
протидії та нейтралізації даних загроз [14–17]. Тенденції та 
перспективи розвитку вищої освіти України в сучасних умо-
вах визначаються множиною проблем, небезпек та ризиків, 
основними з яких є [18, 19]: недостатній рівень фінансового 
забезпечення ЗВО; матеріально- технічна база ЗВО, яка ха-
рактеризується високим рівнем зношеності основних засобів; 
недостатній рівень інвестування в поліпшення матеріально- 
технічної бази, інформатизацію освіти та інноваційний роз-
виток ЗВО; низький рівень оплати праці працівників вищої 
кваліфікації у ЗВО; регіональні диспропорції у фінансуванні 
підготовки студентів в різних регіонах України. Крім того, слід 
зазначити, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних про-
цесів освітня система України потрапляє під вплив чинників, 
які, з одного боку, відкривають нові можливості для розвитку, 
з іншого — породжують нові небезпеки та загрози.

Аналізуючи вплив різних чинників економічної безпеки 
ЗВО, які систематизовано в працях Л. П. Снігир [20, с. 649–652; 
21, 22], Богми О. С. [21], Петрової І. Л. [22], необхідно визначити 
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ті, що мають національні особливості, і, враховуючи сучасний 
стан соціально- економічного і політичного середовища в Укра-
їні, представляють загрозу для розвитку не лише вищої освіти 
як системи, але й економіки країни в цілому. Так, до чинників- 
загроз відповідно до підходів [20–22] необхідно віднести:

1. Політичне середовище, для якого характерним є дві 
групи процесів, викликаних зміною загальнополітичних орі-
єнтацій в суспільстві: (1) розпадом СРСР, утворенням нових 
суверенних держав із самостійними політичними орієнтаціями 
і пріоритетами, зростаючими політичними амбіціями суб’єктів 
України та її областей; (2) загальною «ерозією» соціально- 
політичних інститутів, відповідальних раніше за систему освіти 
(державна власність та фінансування вищої освіти за «залиш-
ковим принципом», визначення державою структури, керівних 
органів, організації освітнього процесу і технологій навчання, 
оцінки результатів діяльності ВНЗ).

2. Економічне середовище, яке визначається загальною 
економічною ситуацією в країні, є найважливішим чинником 
підвищення економічної безпеки у сфері освіти. Індикаторами 
стану економічного середовища є показники інвестицій в освіту, 
видатків на вищу освіту, обсягів фінансування та частки витрат 
на освіту у структурі державних витрат, в тому числі в розра-
хунку на одного студента. Наслідком негативного впливу цієї 
групи чинників стали: втрата престижності праці науковців та 
педагогів через зниження рівня її оплати, старіння складу НПП, 
відтік обдарованої молоді як із сфери освіти і науки, так і з кра-
їни взагалі; недостатній рівень доходів населення та зниження 
платоспроможності, що вплинуло на попит на освітні послуги.

3. Демографічна ситуація, яка продовжує погіршуватися 
як через зниження якості та рівня життя населення при пози-
тивно зростаючих «номінальних» показниках прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної плати, постійно зростаючого 
рівня інфляції та валютних курсів, зростання безробіття, через 
скорочення народжуваності та старіння населення, так і че-
рез відтік кадрів з країни, в тому числі — молодих людей, які 
вступають на навчання до університетів інших країн (Польщі, 
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Чехії та ін.), що призводить до зменшення потенційної кіль-
кості абітурієнтів.

4. Соціокультурне та морально- етичне середовище, як 
зазначається в [20, с. 652], внаслідок впливу інших чинників 
(політичних, економічних, демографічних) зазнало деформа-
цій, що проявилося у домінуванні «права сильнішого», не-
добросовісній конкуренції, погіршенні соціального клімату 
всередині колективів ЗВО.

5. Науково- технічне середовище, що є одним із найбільш 
масштабних чинників прямої дії, які визначають попит на 
освітні послуги за відповідними освітніми програмами та спе-
ціальностями. Так, на здатність економіки до сталого і збалан-
сованого зростання, впливають [21, с. 50–51]: низька частка 
продукції з високою доданою вартістю; незначна частка висо-
котехнологічної продукції в загальному обсязі реалізованої 
продукції, збитковість операційної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств, високий рівень зношеності основних 
засобів і, як наслідок, занепад цілих галузей промисловості. Це 
позначилося на стані ринку праці і попиті на фахівців окремих 
спеціальностей.

До чинників- можливостей, які виокремлено за результа-
тами аналізу праці Л. П. Снігир [20], доцільно віднести:

1. Правове середовище, характер якого визначається пра-
вовими актами, що регулюють відносини власності, підпри-
ємництва, конкуренції, захист прав споживачів і знайшли 
відображення в Законі України «Про освіту» [23]. Цим Зако-
ном: створено правову базу для виникнення і функціонування 
недержавних ЗВО; розширено і визначено права освітніх уста-
нов та їх колективів; обмежено можливості органів управління 
втручатися в оперативну діяльність ЗВО та створено правовий 
фундамент їх автономності; легалізовано широко здійснювану 
на практиці комерційну діяльність ЗВО та визначено правову 
базу ринкових відносин в освіті; розширено особисті освітні 
права громадян; зафіксовано безоплатність здобуття освіти 
в межах державних стандартів; закріплено низку нововведень 
в організації оплати праці освітян.
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2. Національне середовище характеризується тим, що освіт-
ня політика України базується на принципах демократизації 
та гуманізму і орієнтована на досягнення сучасного світового 
рівня, відродження самобутнього національного характеру 
та традицій, докорінне покращення змісту, форм і методів 
навчання, збільшення інтелектуального потенціалу країни. 
Структура вищої освіти України розбудована відповідно до 
структури освіти розвинених країн світу, визначеної ООН, 
ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями.

З розглянутого можна зробити висновок, що з метою під-
вищення ефективності процесу управління ЕБ СВО необхідно 
розробити методичне забезпечення та інструментарій іденти-
фікації основних загроз, небезпек та ризиків, сукупний вплив 
яких і визначає рівень ЕБВО — високий, середній або низький. 
Така градація, запропонована в праці [24], обґрунтовується 
таким чином: високим слід вважати рівень, що визначається 
існуванням значимих загроз (для системи вищої освіти, на 
думку автора праці [24], такими загрозами є форс-мажорні об-
ставини); середній рівень ЕБВО визначається впливом загроз, 
здатних знизити ефективність функціонування СВО, які, про-
те, не впливають на її розвиток та здатність до саморозвитку; 
низький рівень визначається за умов, коли система практично 
не здатна до розвитку та самозбереження, спостерігається обме-
женість реалізації її потенціалу, система не відзначається при-
вабливістю для інвестицій у виробничий та людський капітал.

Відповідно до підходу, що надається в праці [25, с. 19], рі-
вень ЕБ ЗВО може бути оцінено як співвідношення параметрів 
фактичного стану і прогнозу соціально- економічного розвитку 
на вибраний період часу з пороговими значеннями відповідних 
індикаторів. При аналізі та підведенні підсумків вченими про-
понується визначати досягнутий рівень результатів економічної 
безпеки, а у прогнозних оцінках — імовірнісний у майбутньому 
періоді. Вчені підкреслюють, що стан економічної системи 
ЗВО, який відповідає вимогам його безпеки, повинен харак-
теризуватися певними значеннями деяких параметрів, крите-
ріїв, за яких будуть забезпечуватися прийнятні для учасників 
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освітнього процесу умови та стійкість соціально- економічної 
ситуації [25, с. 19; 26, с. 19]. Іншими словами — необхідно 
здійснювати аналіз сильних і слабких сторін діяльності ЗВО 
з метою оцінювання рівня наявного потенціалу і виявлення 
проблем, які можуть призвести до зниження рівня економіч-
ної безпеки ЗВО внаслідок втрати (зниження) його потенціа-
лу. З огляду на це пропонується система індикаторів ЕБ для 
об’єктів різного рівня — закладів вищої освіти (локальний 
рівень), системи закладів вищої освіти регіону (регіональний 
рівень) та системи вищої освіти країни (національний рівень) 
з виокремленням груп показників (табл. 1): 1. Ринкового успі-
ху і визнання; 2. Економічного потенціалу та ефективності 
управління процесами; 3. Наукової та інноваційної діяльності.

Результати оцінювання рівня економічної безпеки ЗВО 
дозволять визначити стан економічної системи ЗВО, який від-
повідно до підходу А. В. Колосова [27, с. 1], запропоновано 
характеризувати показниками: стану, який визначатиметься 
умовами життєдіяльності, станом інститутів влади, міжнарод-
ними зв’язками; сукупності (поєднання) умов та чинників, що 
забезпечують незалежність національної економіки, її стабіль-
ність і стійкість, здатність до самоудосконалення; стійкості 
(національної економіки, соціально- економічної системи). 
Іншими словами, вчений підкреслює необхідність визначення 
певного рівня економічної безпеки об’єкта дослідження; мно-
жини умов та чинників, сукупний вплив яких може призвести 
до зміни рівня безпеки об’єкта, і стійкості, як здатності об’єкта 
протистояти дії цих умов та чинників і зберігати певний рівень 
економічної безпеки. Отже, процес управління економічною 
безпекою потребує вирішення таких завдань: визначення поточ-
ного рівня економічної безпеки; визначення умов та чинників, 
зміна яких спричиняє зміну рівня економічної безпеки; оцінки 
стійкості об’єкта як системи до змін, які відбуваються у його 
економічній системі та зовнішньому середовищі.

Для оцінювання рівня індикаторів економічної безпеки та їх 
аналізу потрібний відповідний інструментарій, який задоволь-
няв би таким вимогам [27, с. 2]: наявність чітко фіксованих меж 
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Таблиця 1
Індикатори економічної безпеки ЗВО, регіональної та 

національної систем вищої освіти, фрагмент  
(узагальнено та доповнено за даними [28–30])

Індикатори економічної безпеки
закладу вищої освіти 

(локальний рівень)
системи ЗВО регі-
ону (регіональний 

рівень)

системи ЗВО краї-
ни (національний 

рівень)
І. Показники ринкового успіху та визнання

1.1.Середній бал абітурієнтів, які

вступили до даного ЗВО 
за результатами ЗНО

вступили до ЗВО регіону 
за результатами ЗНО

вступили до ЗВО Украї-
ни за результатами ЗНО

1.2. Індекс працевлаштування випускників

аналізованого ЗВО за фа-
хом (у профільній галузі 
/ не за фахом / не у про-
фільній галузі, у тому 
числі тих, що навчалися 
на бюджетній основі)

за фахом (у профільній 
галузі / не за фахом / 
не у профільній галузі, 
у тому числі тих, що на-
вчалися на бюджетній 
основі), які залишились 
працювати в регіоні

за фахом (у профільній 
галузі / не за фахом / 
не у профільній галузі, 
у тому числі тих, що на-
вчалися на бюджетній 
основі), які залишились 
працювати в Україні

1.3. Індекс конкурентоспроможності

даного ЗВО в національ-
них та міжнародних си-
стемах рейтингового оці-
нювання університетів

ЗВО регіону в національ-
них та міжнародних си-
стемах рейтингового оці-
нювання університетів

ЗВО України в міжна-
родних системах рей-
тингового оцінювання 
університетів

1.4. Перспективна ринкова та експортна стабільність ЗВО

за показниками задово-
лення попиту на освітні 
послуги на ринку освіт-
ніх послуг України та че-
рез навчання іноземних 
студентів

регіону за показниками 
задоволення попиту на 
освітні послуги в регіоні та 
за його межами (через нав-
чання студентів з інших 
регіонів України та країн)

України за показниками 
задоволення попиту на 
освітні послуги як в Укра-
їні, так і шляхом експорту 
освітніх послуг (навчання 
іноземних студентів)

1.5. Частка повторних 
звернень (після успішно-
го завершення навчання) 
для отримання додат-
кових освітніх послуг 
в загальній кількості по-
слуг, що надаються, %
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вимірювання; співмірність різних за часом оцінок за умови надій-
ності використовуваної інформації; простота і доступність методик 
співставлення і розрахунку за умови достатньої їх універсальності.

Таким чином, забезпечення економічної безпеки належить 
до числа практичних завдань управління і залежить від обста-
вин і умов функціонування ЗВО, враховуючи особливості їх 
потенціалу, мотиви діяльності, умови та чинники зовнішнього 
середовища, які впливають на ЕБ ЗВО. Це обумовлює необхід-
ність впорядкування процесу прийняття управлінських рішень 
у сфері економічної безпеки, що в свою чергу вимагає: обґрунту-
вання і вибору методів, розробки відповідного інструментарію 
оцінювання і аналізу індикаторів ЕБ та стійкості функціону-
вання економічної системи ЗВО. Висновки про стан ЕБ СВО 
повинні бути враховані при формуванні державної політики 
у сфері вищої освіти з урахуванням державних пріоритетів 
щодо розвитку тих чи інших ЗВО, враховуючи їх потенціал, 
стратегічне значення для розвитку людського капіталу країни 
та її економічного розвитку, внесок у національні інтереси.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  
ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Екологізація промислового виробництва є одним із най-
більш актуальних завдань сучасності, оскільки без стабілізації 
екологічної ситуації в Україні неможливо забезпечити сталий 
довготривалий економічний розвиток. Крім того, програми 
збереження довкілля належать до основних пріоритетів полі-
тики і директив Євросоюзу, що підвищує їх актуальність для 
країн- кандидатів, утримуючи у складі першочергових [1]. 
Одним із основних напрямів вирішення проблем, які мають 
місце в еколого- економічній сфері, є формування збалансова-
ної системи природокористування та екологізації технологій 
у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському госпо-
дарстві, на транспорті.

Першочерговими причинами вибору екологічного напряму 
розвитку української економіки, як показав аналіз праць [2–7], 
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є: загострення екологічних проблем та їх транскордонний ха-
рактер; збільшення потреби в екологічних товарах і послугах; 
екологічно орієнтоване удосконалення виробничих систем, осо-
бливо за рахунок зменшення енергоємності та матеріалоємності 
продукції; наявність досвіду проведення наукових досліджень 
та наявний науковий потенціал України; міжнародне визнання 
необхідності екологізації виробництва як підґрунтя для сталого 
розвитку в глобальному масштабі.

З метою забезпечення переходу України на модель сталого 
розвитку в Україні було прийнято Проект Стратегії сталого 
розвитку України до 2030 року та Національний план дій до 
2020 року по її реалізації [8]. Ці документи стали результатом 
аналітичної роботи, здійсненої українськими експертами за 
підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального 
екологічного фонду в рамках проекту «Інтеграція положень 
Конвенцій Ріо в національну політику України» [9]. У 2015 
році на глобальному рівні було визначено Цілі сталого розвитку 
(ЦСР), які адаптовано до українських реалій та затверджено 
Указом Президента України № 722/2019 від 30.09.2019 року 
[10]. Відповідно до [8] до екологічних ЦСР належать: Страте-
гічна ціль 5. Забезпечення переходу до моделей збалансова-
ного споживання і виробництва, збалансованого управління 
природними ресурсами та зміцнення заходів реагування на 
зміну клімату та Стратегічна ціль 6. Збереження наземних 
і морських екосистем та сприяння збалансованому викорис-
танню їхніх ресурсів. Врахування ЦСР у процесах стратегіч-
ного планування, макроекономічного прогнозування та про-
грамування розвитку, у процесі реформування національної 
статистики сприятиме удосконаленню та розвитку системи 
моніторингу досягнутих результатів в економічній, соціаль-
ній та екологічній сферах [8]. Зазначимо, що до цього часу 
робота по забезпеченню переходу країни на модель сталого 
розвитку велася епізодично, фрагментарно, не системно, про 
що свідчить рейтинг України та її місце серед інших країн 
за показниками сталого розвитку, за рівнем віддаленості від 
сукупності загроз тощо [11, 12].
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Підтверджують це і дані офіційної статистики: так, ана-
ліз витрат на природоохоронну діяльність в Україні наведено 
в табл. 1. Індекси витрат на охорону навколишнього середовища 
свідчать про постійне, хоча й нерівномірне збільшення цього 
показника, зокрема, коефіцієнт зростання до попереднього року 
склав: у 2014 році — 1,08; 2015–1,12; 2016–1,32; 2017–0,97; 
2018–1,09, 2019–1,27 [13–15]. При цьому по відношенню до 
2010 року у 2018 році цей показник збільшився у 2,62 разу, 
у 2019 році — у 3,33 разу, а по відношенню до 2000 року — 
у 10,67 разу у 2018 році і у 13,56 разу у 2019 році [13–15]. 
Також в динаміці спостерігається щорічне збільшення таких 
показників витрат на охорону навколишнього середовища як: 
капітальні інвестиції, капітальний ремонт засобів природоохо-
ронного призначення, поточні витрати (табл. 1). Слід відзна-
чити, що Європейські країни питанням збереження довкілля 
приділяють значно більше уваги: так, в Україні на 2020 рік 
закладався показник витрат на охорону навколишнього се-
редовища на рівні 0,2% ВВП у той час, як держави- члени ЄС 
у 2018 році на захист довкілля витратили майже 2% ВВП [16]. 
В розвинутих країнах світу близько 20% інвестицій в природо-
охоронну сферу спрямовується на розробку екологічно чистих 
технологічних процесів. Як позитивну тенденцію в Україні 
слід відзначити стабільне зростання за показником видатків 
державного бюджету на охорону навколишнього природного 
середовища, хоча частка цих витрат у загальній структурі ви-
датків зведеного бюджету залишається незначною (%): так, 
за даними [17] цей показник склав у 2014 році — 0,67, у 2015 
році — 0,81, у 2016 році — 0,75, у 2017 році — 0,70, у 2018 
році — 0,66, у 2019 році — 0,71 та у 2020 році — 0,57.

Аналізуючи ефективність використання коштів, які ви-
трачаються на охорону природи в Україні, М. Савісько робить 
висновок про необхідність удосконалення природоохоронної 
діяльності, яка належить до сфери відповідальності Міністер-
ства енергетики та захисту довкілля, зокрема перегляду цілей, 
на досягнення яких спрямовано основні напрями діяльності та 
програми природоохоронного призначення [16]. В даній статті 
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Екологічні аспекти переходу підприємств України  
до сталого розвитку

зазначається: «Програми Мінекоенерго слід переглянути… За-
раз показники якості зосереджені переважно на рівні реалізації 
заходів, проте зв’язок між ціллю та заходами неочевидний 
та не випливає з описів програм. В ідеалі показники якості 
повинні показувати прогрес у досягненні цілей. Наразі лише 
у бюджетному запиті щодо збереження природно- заповідного 
фонду на 2020–2022 роки є динаміка змін за показниками від 
2018 року до 2022 року.

Крім того, деякі показники зосереджені на збереженні 
статусу-кво, а не на покращенні ситуації. Важливою темою 
для подальшого розгляду є також використання екологічного 
податку на місцях та визначення інструментів для стимулю-
вання покращення екологічної ситуації в Україні» [16].

Необхідно визнати, що не зважаючи на зростання витрат на 
охорону довкілля, їх рівень явно недостатній для розв’язання 
існуючих в Україні екологічних проблем. Потребує удоско-
налення і система інформування про стан природоохоронної 
діяльності в Україні, а система показників, що характеризують 
рівень використання природних ресурсів в різних регіонах, 
вплив підприємств різних видів економічної діяльності на 
довкілля, якість заходів в галузі охорони природи, зокрема 
інноваційного характеру, споживання підприємствами природ-
них ресурсів та забруднення ними довкілля тощо, не дозволяє 
отримати вичерпної інформації.

До обставин, які поглиблюють національні екологічні 
проблеми, доцільно віднести такі [6, 7, 18–21]: несприятлива 
структура промисловості з високою концентрацією екологічно 
небезпечних виробництв; застарілі технології виробництва та 
високий рівень зношеності обладнання, висока енергоміст-
кість та матеріаломісткість, що у два-три рази перевищують 
відповідні показники розвинутих країн; недосконалість еко-
логічного і природоохоронного законодавства, механізму його 
дотримання і системи еколого- економічної взаємодії та вза-
ємозв’язків у сфері природокористування; повільність фор-
мування системи екологічного менеджменту з відповідною 
інформаційною базою і екологічної освітою; низький рівень 
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організації виробництва та ефективності управління, заста-
рілі технології і методи очищення стічних вод, переробки та 
знешкодження твердих відходів; низький рівень екологічної 
свідомості суспільства; нерозвинута система екологічного під-
приємництва, відсутність або неефективність інструментів 
ринкового регулювання природоохоронної діяльності.

Підводячи підсумок проведеному аналізу, зазначимо, що 
на сучасному етапі розвитку перед українською державою по-
стало завдання забезпечення інтегрованого підходу до сталого 
розвитку довкілля, коли вирішення екологічних проблем є, 
з одного боку, завданням, а з іншого — інструментом більш 
справедливого розподілу суспільного багатства, що згодом буде 
впливати на технологічну перебудову економіки та забезпечен-
ня сталого розвитку країни в цілому.

Систему елементів переходу економіки України до сталого 
екологоорієнтованого розвитку, яка включає передумови, цілі, 
принципи екологічної політики, систему необхідних для цього 
заходів та законодавче забезпечення, представлено на рис. 1. 
Принциповими екологічними, економічними та соціальними 
результатами такої перебудови економіки, як зазначається 
в [6, 10, 20, 22–24], повинні стати: забезпечення доступності 
та сталого управління водними ресурсами та санітарією; забез-
печення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 
джерел енергії для всіх; забезпечення відкритості, безпеки, 
життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених 
пунктів; забезпечення переходу до раціональних моделей спо-
живання і виробництва; вжиття невідкладних заходів щодо 
боротьби зі зміною клімату та її наслідками; збереження та 
раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів 
в інтересах сталого розвитку; захист та відновлення екосистем 
суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне 
лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення 
і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель 
та зупинка процесу втрати біорізноманіття; поступове завою-
вання Україною ринків товарів та послуг, актуальність в яких 
зростатиме в найближчі десятиріччя; підвищення експортного 
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ро
бн
иц
тв
а;

 
(3

) 
рі
ве
нь

 
ек
он
ом

іч
но
го

 
ро
зв
ит
ку

 
та

 
до
бр
об
ут
у 

на
се
ле
нн
я 

не
 
ві
дп
ов
ід
ає

 
пр
ир
од
но
му

, 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
но
му

, 
аг
ра
рн
о-
пр
ом

ис
ло
во
му

 
по
те
нц
іа
лу

 У
кр
аї
ни

 т
а 
кв
ал
іф
ік
ац
ій
но

-о
св
іт
нь
ом

у 
рі
вн
ю

 н
ас
ел
ен
ня

, 
со
ці
ал
ьн
о-
іс
то
ри
чн
им

 і 
ку
ль
ту
рн
им

 т
ра
ди
ці
ям

 н
ар
од
у 
У
кр
аї
ни

; (
4)

 
мі
ж
на
ро
дн
і 

зо
бо
в’
яз
ан
ня

 
У
кр
аї
ни

 
щ
од
о 

ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

, 
ви
зн
ач
ен
і 
ст
ра
те
гі
чн
им

и 
до
ку
ме
нт
ам
и 

О
О
Н

; 
(4

) 
 о
сн
ов
ою

 д
ля

 
вп
ро
ва
дж

ен
ня

 
ін
но
ва
ці
йн
их

 
пе
ре
тв
ор
ен
ь 

в 
У
кр
аї
ні

 
у 

на
пр
ям
і 

ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

 
є 

У
го
да

 
пр
о 

ас
оц
іа
ці
ю

 
мі
ж

 
У
кр
аї
но
ю

 
та

 
Єв

ро
пе
йс
ьк
им

 С
ою

зо
м;

 (
6)

 у
до
ск
он
ал
ен
ня

 п
ра
во
во
го

 п
ол
я 
дл
я 

ре
ал
із
ац
ії 

ці
ле
й 

та
 
за
вд
ан
ь 

ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

; 
(7

) 
на
ук
ов
е 

об
ґр
ун
ту
ва
нн
я 

пе
ре
хо
ду

 
У
кр
аї
ни

 
до

 
ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

 
та

  
с ф
ор
мо

ва
на

 в
ід
по
ві
дн
а 
гр
ом

ад
сь
ка

 п
ід
тр
им

ка
 ц
ьо
го

 п
ро
це
су

  

Ц
іл
і 

- 
зр
ос
та
нн
я 

су
сп
іл
ьн
ог
о 

до
бр
об
ут
у 

та
 

зб
ер
еж

ен
ня

 п
ри
ро
дн
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а;

 
- 

пі
дв
ищ

ен
ня

 
ек
сп
ор
тн
ог
о 

по
те
нц
іа
лу

 
ви
ро
бн
ич
ог
о 
ко
мп

ле
кс
у 
У
кр
аї
ни

; 
- 

ви
рі
ш
ен
ня

 е
ко
ло
гі
чн
их

 п
ро
бл
ем

 в
 к
ра
їн
і з
а 

ра
ху
но
к 

ви
ко
ри
ст
ан
ня

 
ек
ол
ог
іч
но

 
сп
ря
мо

ва
ни
х 

те
хн
ол
ог
ій

 н
ов
ог
о 
по
ко
лі
нн
я;

  
- 

ви
рі
ш
ен
ня

 
пр
об
ле
м 

ма
те
рі
ал
ьн
ог
о 

та
 

ен
ер
ге
ти
чн
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
ня

, 
го
ло
вн
им

 ч
ин
ом

 з
а 

ра
ху
но
к 

су
тт
єв
ог
о 

зм
ен
ш
ен
ня

 
по
тр
еб
и 

у 
ві
дп
ов
ід
ни
х 
ре
су
рс
ах

. 

За
ко
но
да
вч
а 
ба
за

 
За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 
ох
ор
он
у 

на
вк
ол
иш

нь
ог
о 

пр
ир
од
но
го

 
се
ре
до
ви
щ
а»

 
(1

99
1 

р.
); 

 
За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 «
П
ро

 о
хо
ро
ну

 а
тм
ос
фе
рн
ог
о 
по
ві
тр
я»

 
(1

99
2 

р.
); 

За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 
ра
ти
фі
ка
ці
ю

 
Ко

нв
ен
ці
ї 

пр
о 

ох
ор
он
у 

бі
ол
ог
іч
но
го

 
рі
зн
ом

ан
іт
тя

» 
(1

99
4 

р.
); 

За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 

оц
ін
ку

 в
пл
ив
у 

на
 д

ов
кі
лл
я»

 (
20

17
 р

.);
 З

ак
он

 
У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 

ра
ти
фі
ка
ці
ю

 
Д
ог
ов
ор
у 

до
 

Ен
ер
ге
ти
чн
ої

 Х
ар
ті
ї, 

щ
о 

ст
ос
ую

ть
ся

 т
ор
гі
вл
і»

 
(2

00
9 
р.

) 
та

 Д
ог
ов
ір

 д
о 
Ен

ер
ге
ти
чн
ої

 Х
ар
ті
ї 
та

 
За
кл
ю
чн
ий

 а
кт

 д
о 
не
ї 

(1
99

8 
р.

); 
За
ко
н 
У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 
ра
ти
фі
ка
ці
ю

 
У
го
ди

 
пр
о 

ас
оц
іа
ці
ю

 
мі
ж

 
У
кр
аї
но
ю

, 
з 
од
ні
єї

 с
то
ро
ни

, 
та

 Є
вр
оп
ей
сь
ки
м 

Со
ю
зо
м,

 
Єв

ро
пе
йс
ьк
им

 
сп
ів
то
ва
ри
ст
во
м 

з 
ат
ом

но
ї 
ен
ер
гі
ї 
і 
їх
ні
ми

 д
ер
ж
ав
ам
и-
чл
ен
ам
и,

 з
 

ін
ш
ої

 с
то
ро
ни

» 
(2

01
4 
р.

); 
За
ко
н 
У
кр
аї
ни

 «
П
ро

 
зо
ну

 н
ад
зв
ич
ай
но
ї 
ек
ол
ог

iч
но
ї 
си
ту
ац
ії»

 (
20

00
 

р.
); 

За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 
За
га
ль
но
де
рж

ав
ну

 
пр
ог
ра
му

 ф
ор
му
ва
нн
я 
на
цi
он
ал
ьн
ої

 е
ко
ло
гi
чн
ої

 
ме
ре
ж

i 
У
кр
аї
ни

 н
а 

20
00

-2
01

5 
ро
ки

» 
(2

00
0 
р.

); 
За
ко
н 

У
кр
аї
ни

 
«П

ро
 
пр
иє
дн
ан
ня

 
У
кр
аї
ни

 
до

 
П
ро
то
ко
лу

 
пр
о 

ох
ор
он
у 

на
вк
ол
иш

нь
ог
о 

се
ре
до
ви
щ
а 
до

 Д
ог
ов
ор
у 
пр
о 
А
нт
ар
кт
ик
у»

 (2
00

1 
р.

); 
«К

он
це
пц
ія

 
Ст
ра
те
гі
ї 

на
ці
он
ал
ьн
ої

 
ек
ол
ог
іч
но
ї 
по
лі
ти
ки

 н
а 
пе
рі
од

 д
о 

20
20

 р
ок
у»

 
(2

00
7 

р.
); 

П
ро
ек
т 

Ст
ра
те
гі
ї 
ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

 
У
кр
аї
ни

 
до

 
20

30
 
ро
ку

 
(П
ро
ек
т 

20
17

 
р.

); 
Ін
те
гр
ац
ія

 
по
ло
ж
ен
ь 

Ко
нв
ен
ці
й 

Рі
о 

в 
на
ці
он
ал
ьн
у 

по
лі
ти
ку

 
У
кр
аї
ни

 
(П
ро
ек
т 

П
РО

О
О
Н

); 
П
ро

 Ц
іл
і 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку

 У
кр
аї
ни

 
на

 
пе
рі
од

 
до

 
20

30
 
ро
ку

. 
У
ка
з  
П
ре
зи
де
нт
а 

У
кр
аї
ни

 №
 7

22
/2

01
9 
ві
д 

30
.0

9.
20

19
 р
ок
у.

 

П
ри
нц

ип
и 
на
ці
он
ал
ьн
ої

 ек
ол
ог
іч
но
ї п
ол
іт
ик

и 
- п
ри
нц
ип

 р
ів
но
пр
ав
но
ст
і т
рь
ох

 с
кл
ад
ов
их

 р
оз
ви
т
ку

 д
ер
ж
ав
и 

(е
ко
но
мі
чн
ої

, 
ек
ол
ог
іч
но
ї, 

со
ці
ал
ьн
ої

) 
– 

по
ля
га
є 

у 
за
бе
зп
еч
ен
ні

 
пр
іо
ри
те
ті
в 

ст
ал
ог
о 

ро
зв
ит
ку

, в
ра
хо
ву
ва
ти

 е
ко
ло
гі
чн
і н
ас
лі
дк
и 
пр
ий
ня
ти
х 
ек
он
ом

іч
ни
х 
рі
ш
ен
ь;

 
- 
пр
ин
ци
п 

ек
ол
ог
іч
но
ї 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
т
і 

– 
пе
ре
дб
ач
ає

 
за
пр
ов
ад
ж
ен
ня

 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті

 за
 п
ор
уш

ен
ня

 ек
ол
ог
іч
но
го

 за
ко
но
да
вс
тв
а;

 
- 
пр
ин
ци
п 

по
пе
ре
дж

ен
ня

 
аб
о 

за
по
бі
га
нн
я 

– 
пе
ре
дб
ач
ає

 
ан
ал
із
 т

а 
пр
ог
но
зу
ва
нн
я 

ек
ол
ог
іч
ни
х 

ри
зи
кі
в,

 
як
і 

ґр
ун
ту
ю
ть
ся

 
на

 
ре
зу
ль
та
та
х  

пр
ов
ед
ен
ня

 д
ер
ж
ав
но
ї 
ек
ол
ог
іч
но
ї е

кс
пе
рт
из
и 
та

 з
ді
йс
не
нн
я 
де
рж

ав
но
го

 
ек
ол
ог
іч
но
го

 м
он
іт
ор
ин
гу

; 
- 
пр
ин
ци
п 
ін
т
ег
ра
ці
ї 
ек
ол
ог
іч
но
ї 
ск
ла
до
во
ї 
в 
се
кт
ор
ал
ьн
і 
по
лі
т
ик
и 

– 
ек
ол
ог
іч
ні

 ц
іл
і с
ек
то
ра
ль
но
ї п

ол
іт
ик
и 
ма
ю
ть

 зн
ах
од
ит
ис
ь 
на

 т
ом

у 
ж

 р
ів
ні

, 
щ
о 
ек
он
ом

іч
ні

 т
а 
со
ці
ал
ьн
і ц
іл
і; 

 
- 
пр
ин
ци
п 

"З
аб
ру
дн
ю
ва
ч 

т
а  

ко
ри
ст
ув
ач

 
пл
ат
ят
ь 

по
вн
у 

ці
ну

" 
– 

ор
іє
нт
ов
ан
ий

 
на

 
ст
им

ул
ю
ва
нн
я 

за
бр
уд
ню

ва
ча

 
ск
ор
оч
ув
ат
и 

рі
ве
нь

 
не
га
ти
вн
ог
о  в

пл
ив
у 
на

 д
ов
кі
лл
я,
 по

вн
ої

 в
ід
по
ві
да
ль
но
ст
і з
а 
ст
ан

 н
ад
ан
их

 у
 

ко
ри
ст
ув
ан
ня

 п
ри
ро
дн
их

 р
ес
ур
сі
в 
та

 п
ря
ми

й 
чи

 о
по
се
ре
дк
ов
ан
ий

 в
пл
ив

 
йо
го

 д
ія
ль
но
ст
і (
бе
зд
ія
ль
но
ст
і) 
на

 ст
ан

 д
ов
кі
лл
я;

 
- 
пр
ин
ци
п 
мі
ж
се
кт
ор
ал
ьн
ог
о 
па
рт
не
рс
т
ва

 т
а 
за
лу
че
нн
я 
до

 р
еа
лі
за
ці
ї 

по
лі
ти
ки

 ш
ир
ок
ог
о 
ко
ла

 з
ац
ік
ав
ле
ни
х 
ст
ор
ін

 –
 п
ер
ед
ба
ча
є 
за
лу
че
нн
я  в

сі
х 

се
кт
ор
ів
 с

ус
пі
ль
ст
ва

 
до

 
ви
рі
ш
ен
ня

 
сп
іл
ьн
их

 
пр
об
ле
м,

 
щ
о 

мо
ж
ли
во

 
за
бе
зп
еч
ит
и  р

еа
лі
за
ці
ю

 у
сп
іш
но
ї ек

ол
ог
іч
но
ї п
ол
іт
ик
и.

 

С
ис
те
ма

 за
хо
ді
в 
пе
ре
хо
ду

 д
о 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку

 
У
кр
аї
ни

 
- 

ор
га
ні
за
ці
я 

мо
ні
то
ри
нг
у 

за
бр
уд
не
нь

 
і 

дж
ер
ел

 
за
бр
уд
не
нн
я,

 
си
ст
ем
но
го

 
мо

ні
то
ри
нг
у 

за
 
тр
ан
сф
ор
ма
ці
ю

 
ла
нд
ш
аф
ті
в 

і 
аг
ро
ла
нд
ш
аф
ті
в,

 з
мі
но
ю

 
ст
ан
у 

на
зе
мн

их
 і

 
во
дн
их

 
ек
ос
ис
те
м 

пі
д 

вп
ли
во
м 

ан
тр
оп
от
ех
но
ге
нн
их

 
на
ва
нт
аж

ен
ь;

 
- 

оц
ін
ка

 н
ег
ат
ив
ни
х 
вп
ли
ві
в 
на

 л
ю
ди
ну

 й
 е
ко
си
ст
ем
и 

ст
ос
ов
но

 
гр
ан
ич
но

 
до
пу
ст
им

их
 

і 
кр
ит
ич
ни
х 

рі
вн
ів

 
за
бр
уд
не
нь

 т
а 
ан
тр
оп
от
ех
но
ге
нн
их

 н
ав
ан
та
ж
ен
ь,

 р
оз
ро
бк
а 

кр
ит
ер
іїв

 д
оп
ус
ти
мо

ст
і 
і 
кр
ит
ич
но
ст
і 
ци
х 
вп
ли
ві
в 
на

 р
із
ні

 
ел
ем
ен
ти

 б
іо
сф
ер
и 
й 
лю

ди
ну

; 
- 

оц
ін
ка

 
ек
ол
ог
іч
но
ї, 

ек
он
ом

іч
но
ї, 

со
ці
ал
ьн
ої

 
та

 
ес
те
ти
чн
ої

 ш
ко
ди

 н
ав
ко
ли
ш
нь
ом

у 
се
ре
до
ви
щ
у;

  
- 

пр
ог
но
з 

ди
на
мі
ки

 
ан
тр
оп
от
ех
но
ге
нн
их

 
вп
ли
ві
в 

і 
на
ва
нт
аж

ен
ь 
на

 б
іо
сф
ер
у,

 о
ці
нк
а 
їх

 н
ег
ат
ив
ни
х 
на
сл
ід
кі
в;

 
- 

об
ґр
ун
ту
ва
нн
я 

пр
іо
ри
те
тн
их

 
на
пр
ям
ів

 
пр
ир
од
оо
хо
ро
нн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 
та

 
ро
зв

’я
за
нн
я 

ре
су
рс
о-

ек
ол
ог
іч
ни
х 

пр
об
ле
м 

со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом

іч
но
го

 
ро
зв
ит
ку

 
ре
гі
он
у,

 о
бл
ас
ті

 й
 р
ай
он
у 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м 

ви
мо

г 
ре
су
рс
о-

ек
ол
ог
іч
но
ї б
ез
пе
ки

; 
- 

ро
зр
об
ка

 е
фе
кт
ив
ни
х 
та

 е
ко
ло
го

 б
ез
пе
чн
их

 т
ех
ні
ко

-
те
хн
ол
ог
іч
ни
х 
рі
ш
ен
ь,

 о
пт
им

ал
ьн
е,

 з
 о
гл
яд
у 
на

 е
ко
ло
гі
чн
і 

кр
ит
ер
ії,

 р
оз
мі
щ
ен
ня

 п
ід
пр
иє
мс
тв

 і
 в
ир
об
ни
цт
в,

 щ
о 
да
ст
ь 

мо
ж
ли
ві
ст
ь 
іс
то
тн
о 
зм
ен
ш
ит
и 
не
га
ти
вн
і 
на
ва
нт
аж

ен
ня

 н
а 

пр
ир
од
у;

 
- 

ви
зн
ач
ен
ня

 
на
пр
ям
ів

, 
сп
ос
об
ів

 
та

 
ме
то
ді
в 

ре
ст
ру
кт
ур
из
ац
ії 

та
 
мо

де
рн
із
ац
ії 

ек
ол
ог
о 

не
бе
зп
еч
ни
х 

ви
ро
бн
иц
тв

 і 
пі
дп
ри
єм
ст
в.

 

С
та
ли
й 
ро
зв
ит
ок

 е
ко
но
мі
ки

 У
кр
аї
ни

 
(е
ко
ло
гі
чн
ий

 а
сп
ек
т)
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потенціалу країни; конверсія виробничого потенціалу України 
в напрямі підвищення наукової та інформаційної ємності й 
зниження матеріало- та енергоємності продукції; ефективне 
використання потужностей науково- виробничого комплек-
су; зменшення деструктивного тиску на екосистеми країни 
та оздоровлення середовища проживання людей; створення 
нових робочих місць для використання інтелектуального по-
тенціалу України; створення умов для експорту навчальних та 
тренінгових програм з обслуговування продукції екологічного 
призначення, що буде виготовлятися на експорт.

Аналіз наукової літератури показав, що незважаючи на 
досить широке висвітлення в працях вітчизняних та зарубіж-
них науковців [6, 25–30 та ін.] питань природокористування 
та екологізації суспільного виробництва, не існує єдиного ви-
значення поняття, яке б однозначно характеризувало процес 
якісних перетворень у суспільному виробництві, спрямованих 
на ощадне використання природних ресурсів та збереження 
довкілля. Так, під екологізацією виробництва більшість авто-
рів розуміє комплекс заходів, який включає в себе, передусім, 
раціональне використання природних ресурсів на всіх стадіях 
їх переробки та відтворення, зменшення кількості відходів та 
оптимізацію їх якості, раціональне розташування виробничих 
сил та раціоналізацію мислення технічних робітників [26; 30, 
с. 23]; систему управління, що забезпечує постійне зниження 
техногенного навантаження на навколишнє природне сере-
довище [29]; систему організаційних заходів, інноваційних 
процесів, реструктуризацію сфери виробництва і споживчого 
попиту, технологічну конверсію, раціоналізацію природоко-
ристування, трансформацію природоохоронної діяльності, 
що реалізується як на макро-, так і на мікроекономічних рів-
нях [30]; процес послідовного впровадження нової техніки 
і технологій, нових форм організації виробництва, виконання 
управлінських та інших рішень, які дають змогу підвищити 
ефективність використання природних ресурсів з одночасним 
збереженням природного середовища та його поліпшення на 
різних рівнях [32, с. 374]; безперервний процес впровадження 
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нових технічних, технологічних, економічних, управлінських 
та правових рішень, які в сукупності забезпечують еколого- 
економічну збалансованість [33]; процес забезпечення від-
повідності усіх елементів виробництва (засобів і предметів 
праці) вимогам раціонального природокористування та ре-
сурсозбереження, а також здатність гарантувати екологічну 
безпеку [34, с. 8].

Зазначимо, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» однією з най-
важливіших умов його збереження визначено екологізацію 
матеріального виробництва на основі комплексності рішень 
у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 
використання та відтворення відновлюваних природних ре-
сурсів, широкого впровадження новітніх технологій [24]. Крім 
поняття екологізації матеріального виробництва, в науковій 
літературі використовуються також поняття «екологізація 
економіки» та «охорона навколишнього середовища», різницю 
між якими науковці обґрунтовують тим, що останнє потребує 
значних засобів на компенсацію недоліків екологічно недоско-
налої технології, а екологізація економіки трактується як «спе-
ціалізація на виробництві товарів екологічного призначення», 
та є процесом, що ліквідує не наслідки, а причини екологічної 
деструкції [6, с. 265].

Головними заходами щодо забезпечення екологізації вироб-
ництва та споживання товарів і послуг в Україні, як зазнача-
ється в праці [6, с. 271–272], повинні бути: розробка програми 
організаційного забезпечення та створення фінансових умов для 
екологізації виробничого комплексу України; упровадження 
комплексу економічних інструментів заохочення екологічного 
виробництва та споживання; підвищення експортного потен-
ціалу підприємств щодо екологічного спрямованих товарів 
і послуг; створення у науково- промислових районах технопо-
лісів для генерації технологій, матеріалів та знань; ідеологічне 
забезпечення процесу екологізації суспільного виробництва 
та послуг споживання; формування освітнього рівня населен-
ня країни, достатнього для реалізації завдань екологізації; 
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створення системи організаційних, адміністративних та со-
ціальних інструментів для сприяння розвитку внутрішнього 
попиту на екологічні товари і послуги.

Для характеристики діяльності суспільства щодо вико-
ристання та споживання природних ресурсів з метою задо-
волення існуючих потреб використовується поняття «при-
родокористування». В [35, с. 84] під природокористуванням 
розуміється «раціональне, засноване на комплексному підході 
використання природних ресурсів, цілеспрямована і планомір-
на соціально- економічна діяльність суспільства, орієнтована 
на використання предметів і явищ природи для задоволення 
суспільних потреб; безпосередній та опосередкований вплив 
людини на природне середовище, внаслідок якого відбуваються 
незворотні зміни в природі». Розглядаючи економічний меха-
нізм природокористування, виділяють три його типи: 1) м’який 
або наздоганяючий — ліберальний в екологічному відношенні 
механізм, який встановлює найзагальніші екологічні рамки 
економічного розвитку галузей і секторів, практично його не 
гальмуючи; 2) стимулюючий або розвиваючий — сприяє еколо-
гічному піднесенню екологічно збалансованих і спеціалізованих 
природоохоронних виробництв та видів діяльності; 3) жор-
сткий — використовує ринкові та адміністративні інструменти 
і через жорстку податкову, кредитну та інші види політики 
контролює розвиток певних галузей і комплексів з метою об-
меження їх природного базису, сприяє економії використання 
природних ресурсів [35, с. 84–85]. Необхідно визнати, що для 
подолання Україною сучасної екологічної кризи є необхідним 
органічне поєднання другого та третього типів економічного ме-
ханізму природокористування на основі модернізації існуючих 
регуляторів та впровадженням нових ринкових інструментів.

Досить поширеним останнім часом також стало поняття 
«чисте виробництво», яке було введено в 1989 році Екологічною 
програмою ООН [28]. Основним завданням «чистого виробни-
цтва» визначалася економічно ефективна організація процесу 
виробництва, яка досягається протягом 3–5 років, і одночас-
не покращення показників роботи підприємства. Програми 
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чистого виробництва являють собою комплекс конкретних за-
ходів, що націлені на підвищення рентабельності виробництва 
шляхом оптимізації використання технологічного обладнання, 
зниження споживання сировини та енергії, зменшення скидів, 
викидів та утворюваних відходів з одночасним покращенням 
якості продукції та безпеки умов праці. Застосування підходу 
ґрунтується на попередженні та зниженні забруднення від 
виробничого процесу, перш за все, шляхом виконання орга-
нізаційних заходів, які пов’язані з незначними витратами: 
аудит мінімізації впливу, навчання та інформування персо-
налу, проведення моніторингу екологічних та економічних 
показників та визначення ефективності капітальних інвестицій 
із врахуванням впливу на навколишнє природне середовище.

В Україні, яка здійснила в короткий термін перехід до рин-
кової економіки, подолавши багато складних бар’єрів, змінився 
і підхід до вирішення природоохоронних проблем, в тому числі 
завдяки підвищенню відповідальності підприємств за прове-
дення заходів по скороченню викидів й скидів забруднюючих 
речовин у навколишнє середовище та зменшення шкідливого 
впливу на стан біосфери та здоров’я населення. Це знайшло 
відображення в низці Законів України та інших стратегічних 
та нормативних документів в галузі охорони навколишнього 
середовища та сталого розвитку (див. рис. 1). Важливим ре-
зультатом діяльності Уряду та Кабінету Міністрів України 
в екологічній сфері стало прийняття у 2007 році «Концепції 
національної екологічної політики на період до 2020 року» [23] 
та Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року 
(2017 року) [8], основною метою яких є стабілізація і поліпшен-
ня екологічного стану території держави шляхом утвердження 
національної екологічної політики як інтегрованого чинника 
соціально- економічного розвитку України для забезпечення 
переходу до сталого розвитку економіки та впровадження еко-
логічно збалансованої системи природокористування.
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The processes of development of market relations in all seg-
ments of Ukrainian society are determined primarily by the devel-
opment of rural areas and opportunities for social security of their 
inhabitants. The formation of a stable rural territorial community 
with sufficient financial and economic potential as the basis of 
socio- economic conditions of its development, together with its 
organizational and technological features, in which the main tool 
is land, is possible only if effective state policy, where one of the 
directions is creation of rural united territorial communities. Ru-
ral territorial communities play an important role in this process. 
In recent years, the problems associated with the management of 
rural areas have intensified, as their quality characteristics and 
livelihoods depend on state development, and the level of their 
development determines the ability to intensify economic activity 
and provide a favorable environment for human existence.

The basis of economic relations, the stimulus for development 
is the economic interest, which is primarily determined by living 
conditions and the boundaries of rural areas. Thus, the formation 
of able-bodied rural communities within the new administrative- 
territorial system will contribute to the construction of a new 
model of governance based on the principles of balancing national 
interests with the interests of residents in villages and settlements. 
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It is necessary to pay attention to the features of rural areas, name-
ly: in rural areas much lower population density; fewer enterprises 
and entrepreneurs per thousand rural population; predominant 
employment in agricultural production; lower mobility of the 
population; low level of innovation, scientific activity; stretched 
communications; lower level of public services.

The above is a reason to consider the development of rural 
areas in the new economic conditions: “as a complex process that 
can occur only under certain conditions and in a sequence that 
has its own characteristics and corresponds to the nature of the 
environment, requires appropriate procedures Ukrainian society, 
which is based on large- scale economic, organizational, social 
and political and legal transformations, the core of which is the 
land — the most important means of production. In accordance, 
agrarian, economic, political relations are formed, developed and 
operate around it”. [1, p. 16].

The rural community in Ukraine is the basis of local self-gov-
ernment. Therefore, the adoption of effective management deci-
sions by both local executive bodies and local governments, taking 
into account the historical, natural, economic factors of the terri-
torial community, region, country, becomes especially important. 
Since the “successful functioning of rural areas, the creation of 
conditions for them depends on the perfection of the structure of 
the management mechanism.” [2, p. 11]

In accordance, one of the main issues that needs to be consid-
ered is to determine the place and role of rural territorial commu-
nities in the current realities of Ukraine’s economic development 
and taking into account the focus on local government reform.

Local self-government occupies a special place in the current 
realities of Ukraine’s economic development. What Baimuratov M. 
notes: “… first, it is the primary and natural form of existence of 
human communities; secondly, it made a decisive contribution to 
the formation of statehood, because it historically preceded the de-
velopment of a state- organized society, which borrowed and raised 
to the state level many organizational and organizational- legal 
forms of interaction between government and society; thirdly, it 
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plays an important role and is of special importance for the for-
mation and functioning of modern democratic statehood, which is 
formed on the principles of democracy and the priority of human 
rights over the rights of the state; fourth, local self-government 
today is included in the list of issues that are the subject not only 
of national but also international legal regulation — hence the 
phenomenology of local self-government is based on the synergy 
of national and international legal order “[3, p. 24–29.]

A study of the existing legal and regulatory framework re-
vealed that the Constitution approved a provision that is the basis 
for reform, namely Article 5 states that: “The only source of power 
in Ukraine is the people. The people exercise power directly and 
through state authorities and local governments…” [4], and in 
accordance with Art. 140 of the Constitution of Ukraine stipulates 
that: “local self-government is the right of a territorial commu-
nity — villagers or voluntary association in a rural community 
of residents of several villages, towns and cities — to decide local 
issues within the Constitution and laws of Ukraine” [4].

It is in the Constitution that the importance of local self-gov-
ernment is emphasized and since then it has been an important 
part of the current legislation and practice of the state. In partic-
ular, in Part 3 of Art. 140 of the Constitution of Ukraine contains 
a clarification that: “само local self-government is carried out 
by the territorial community in the manner prescribed by law, 
both directly and through local governments: village, town, city 
councils and their executive bodies” [4]. This means that all the 
powers of local governments, except those delegated by the state 
(Article 33 of the Law of Ukraine “On Local Self- Government 
in Ukraine”), are the functions of the territorial community as 
a subject of local self-government.

In accordance to the Law of Ukraine “On Local Self- 
Government in Ukraine”, the definition of “territorial communi-
ty” is interpreted as: “… residents united by permanent residence 
within a village, town, city, which are independent administrative- 
territorial units, or voluntary association residents of several vil-
lages, towns, cities, which have a single administrative center” [5].
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In accordance with Part 1 of Art. 140 of the Constitution of 
Ukraine [4], the following types of territorial communities should 
be distinguished: territorial community of a village or voluntary 
association of residents of several villages into a rural community; 
territorial community of the settlement; territorial community 
of the city. It is possible to draw a similar conclusion and having 
analyzed item 1 of Art. 6 of the Law of Ukraine “On Local Self- 
Government in Ukraine” which states that: “the primary subject 
of local self-government, the main bearer of its functions and 
powers is the territorial community of the village, town, city” [5].

This interpretation of the definition of “rural territorial com-
munity” corresponds to the historical traditions of the Ukrainian 
people, namely the organization of local self-government in Kievan 
Rus, Magdeburg law in the cities of medieval Ukraine (based on 
community rights, etc.).

Ukrainian researcher M. Baimuratov notes that: the term 
“territorial community” entered Ukrainian science from the book 
“Elementary Concepts of Sociology” by the Polish scientist J. Szc-
zepanski, as a synonym of the categories “territorial collective” 
and “local community”. [3]

Polish researcher Szczepanski I defines a territorial commu-
nity as: “a group of people whose members are bound by the bonds 
of common relations to the territory in which they live and the 
bonds of relations arising from the fact of living in the common 
territory”. [6, p. 160]. That is, we are talking about a sustainable 
form of social life, with the main emphasis on the common ter-
ritory of residence, which is also noted in domestic regulations.

Understanding of the concepts of “rural territorial communi-
ty” and “local self-government” meets the established international 
standards. The fundamental international document that reflects 
the doctrine and practical experience of local self-government 
of the European Community is the “European Charter of Local 
Self- Government”, adopted in 1985. “European Charter of Local 
Self- Government” interprets the definition of “territorial com-
munity” as: “the right and ability of local governments within the 
law to regulate and manage a significant share of public affairs, 
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under their own responsibility, in the interests of the local pop-
ulation” [7].

However, it should be noted that in Western European coun-
tries, attention is paid not to the very definition of “territorial 
community” in our understanding, but to the style of behavior 
of residents of territorial communities, local communities, ie 
community communities (Figure 1).

In particular, K. Jonassen [8] and G. Hillery [9] singled out 
the following elements of the community: “population; territory; 
interdependence of community groups; division of labor within 
the community; common culture and social system that integrate 
the activities of community members; awareness of residents of 
unity and belonging to the community; the opportunity to act on 
a corporate basis to achieve the goals. They concluded that the 

Figure 1. The essence of the definition of “territorial community”  
in Western research

* Developed by the author
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most important features of the territorial community are: social 
interaction, territory and the general relationship (or relation-
ships) “[8].

Studies of domestic and foreign theoretical and practical re-
search on the essence of the definition of “territorial community” 
allowed to clarify the definition of “rural territorial community”, 
which is that: rural territorial community should be considered 
as the primary subject of local government, and its members from 
one parties as residents of a certain rural area (at the local level), 
and on the other as citizens of Ukraine, foreign citizens, stateless 
persons, displaced persons and refugees. “Rural territorial com-
munity” is an established community, the members of which are its 
inhabitants who work or own real estate in the common territory, 
within one or more rural settlements with a single administrative 
center, is characterized by a set of permanent relationships and 
common interests in the issue. quality of life, is a representative 
of the local community in the political arena and the owner of 
communal property in this area, a payer of local taxes and fees.

In Ukraine, the legal personality of the territorial community 
as the main element of local self-government is constitutionally 
enshrined [4]. It has been empirically verified that the definition 
of “territorial community” does not have a single definition in 
domestic science. Studies confirm that the state of the territorial 
community has never been static, it is always in a state of change 
(development, decline).

“Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian lan-
guage” defines the definition of “development” as: “the process by 
which there is a change in the quality of something, the transition 
from one qualitative state to another, higher” [10].

In this context, Pidkuyko O. reveals the essence of the defi-
nition of “development of the territorial community” as: “… the 
process of its transition to a certain new state, characterized by 
changes, including -territorial units “[11, p. 6].

A critical review of the literature on the terminological iden-
tification of the essence of the definition of “rural territorial 
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community”, made it possible to identify the main features that 
characterize the territorial community (Figure 2).

We consider it necessary to emphasize that the study of 
the territorial community as a subject of local self-govern-
ment should be comprehensive, as an open system with a set 

Figure 2. The main features of the rural territorial community
*Developed by the author
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account the historical aspects of the evolution of the community, its customs, 
cultural and religious characteristics, which are characterized by the impact on 
"community climate" and external relations inherent in the community; 

political - a subject of legal relations and a representative of the local community 
in the framework of state policy; 

economic - is the owner of communal property located on its territory; 
community members are payers of tax payments to the local budget; operates to 
provide its residents with quality services, is a collective consumer; 

natural - territorial - is formed and functions on the basis of self-organization, 
social and economic activity and responsibility, the need for sustainable 
development, applying the principle of self-regulation; 

organizational and functional - a system with a horizontal organization of 
political and social networks, operates on the basis of democratic principles of 
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livelihood with the possibility of forming internal organizational structures. 
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of exogenous and endogenous relationships and the appropri-
ate spatial location, characteristics of the appropriate level of 
development and economic, psychological, social, historical 
conditions (Figure 3.)

The implementation of the rural community development 
strategy requires the involvement of workers in various fields, but 
the key role belongs to local residents, who are able to objectively 

Figure 3. Model of functioning of the territorial community  
as a subject- object of local self-government

*Developed by the author
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assess their capabilities, identify aspirations and intentions, unite 
all stakeholders, select effective community leaders.

The main directions of development of the rural territorial 
community in the conditions of decentralization are the formation 
of a full-fledged subject of local self-government with all the fea-
tures of a modern, dynamically developing territorial community, 
becoming a full partner in the European and world community; 
creation of such a system of functioning, which through economic, 
productive, ecological, responsible and socially oriented develop-
ment will achieve general social goals.

Rural territorial community should be considered as a local 
civil society and it is a prerequisite for the formation of viable 
territorial communities, as public institutions are catalysts for 
the development of territorial communities, which is a complex 
system that develops and has a structure and functions.

The results of the research confirm that democratic institu-
tions function effectively where civil society has already formed, 
and the development of an administrative- territorial unit depends 
primarily on an effective, efficient, self-development- oriented 
community.

Thus, the conducted research allowed to confirm that in the 
normative- legal aspect of the existence of the rural territorial 
community the conditions of functioning as a subject of admin-
istrative relations and economic development are substantiated 
and specifically defined. Rural communities have “municipal legal 
capacity”, independently decide local development issues (defined 
by the Constitution of Ukraine and other regulations), have a set 
of municipal rights and freedoms, realize themselves as bearers 
of rights and freedoms.
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Інструментарій оцінювання конкурентних переваг підпри-
ємства (КПП) включає методи, методики, системи показників, 
моделі, які в різних комбінаціях використовуються для досяг-
нення мети в процесі оцінювання інтегрального показника КПП 
з подальшим його використанням у практичній діяльності під-
приємств при вирішенні завдань щодо управління їх конкурен-
тоспроможністю. Основними методами, що використовуються 
в системі оцінювання КПП, є методи економічної статистики, 
економіко- математичні методи, методи моделювання, аналізу 
та синтезу, експертний та інші.
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За результатами опрацювання наукової літератури [1–11] 
розроблено систему показників управління КПП з виокремлен-
ням одиничних показників (елементів) підприємства, які уза-
гальнено можна представити шляхом побудови такої моделі:

{ , , },S P U F
kpp

=  де S
kpp

 — система показників конкурент-

них переваг підприємства;

P  — множина всіх одиничних показників (елементів), які 
впливають на інтегральний показник конкурентних переваг 
підприємства;

U  — множина всіх взаємозв’язків між елементами (оди-
ничними показниками);

F  — множина функціональних зв’язків (функціонал сис-
теми) між елементами (одиничними показниками).

З точки зору авторів, множина P  усіх одиничних показ-
ників (елементів) детермінантів забезпечення стійких конку-
рентних переваг повинна бути розбита на окремі підсистеми, 
які мають різний вплив на систему показників конкурентних 
переваг підприємства ( S

kpp
), а саме:

{ , , },P M R I=

де   , ,M R I  — взаємодіючі підсистеми показників конкурент-
них переваг;

{ }xM m=  — підмножина ринкових чинників забезпечення 
конкурентних переваг підприємства;

{ }yR r=  — підмножина ресурсних чинників забезпечення 
конкурентних переваг;

{ }zI i=  — підмножина інституційних чинників забезпе-
чення конкурентних переваг підприємства.

Кожна підсистема показників конкурентних переваг разом 
з відповідними взаємозв’язками між елементами (одиничними 
показниками) та функціональними зв’язками утворює три підсис-
теми показників, які в інтегрованому вигляді є характеристиками 
рівня конкурентних переваг підприємства, а саме (формула 1):

,kpp kppm kppr kppiS S S S= + +                                    (1)
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де — { , , },kppm m m mS P U F=  { , , },kppr r r rS P U F=  { , , },kppi i i iS P U F= ;

mP ,
 rP ,

 iP  — показники відповідних підмножин інтеграль-
ної системи показників конкурентних переваг підприємства, 
а саме підсистем: ринкових чинників (m) забезпечення конку-
рентних переваг, ресурсних чинників (r) забезпечення конку-
рентних переваг, а також інституційних чинників забезпечення 
конкурентних переваг підприємства (i);

mU , rU , iU  — підмножини взаємозв’язків між елементами 
(одиничними показниками) чинників забезпечення конкурент-
них переваг підприємства (ринкових чинників (m) забезпечення 
конкурентних переваг, ресурсних чинників (r) забезпечення 
конкурентних переваг, а також інституційних чинників за-
безпечення конкурентних переваг підприємства (i));

mF , rF , iF  — підмножини відповідних функціональних 
зв’язків (функціонали підсистем) на підмножинах ( , , )m r iU  всіх 
взаємозв’язків між елементами ( , , )m r iP  (одиничними показни-
ками) підприємства.

Інтегральна система показників оцінювання КПП у складі 
ринкової, ресурсної, інституційної детермінант надано на рис. 1.

Оцінювання показників за складовими (ринковою, ресур-
сною, інституційною) запропоновано здійснювати з викорис-
танням формули (2).

i iС k Cα α α=∑ ,                                            (2)

де   ikα  — вагомість (значущість) і-того групового показника 
підсистеми α забезпечення конкурентних переваг підприємства;

Рис. 1. Верхній рівень системи інтегрального оцінювання 
конкурентних переваг підприємства (розроблено автором)

 Інтегральна система показників оцінювання 
конкурентних переваг підприємства pI  

 

Ринкові детермінанти стійких 
конкурентних переваг 

1pm mI k C=  

(комплексний показник)  

Ресурсні детермінанти стійких 
конкурентних переваг  

2pr rI k C=  

(комплексний показник) 

Інституційні детермінанти 
стійких конкурентних переваг 

3pi iI k C=  

(комплексний показник) 
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iCα  — оцінка (рівень) кожного і-того групового показника 
підсистеми α забезпечення конкурентних переваг підприємства.

На рис. 2 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання ринкової детермінанти 
конкурентних переваг підприємства.

Оцінювання впливу підсистеми ринкової детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства запропоно-
вано визначати на основі 2-х складових — групових показників 
(компонент) за формулою (3):

mC = k
m1

C
pв

 + k
m2

C
кc

,                                        (3)

де  1mk  — вагомість (значущість) групових чинників впливу 
ринкової влади підприємства в системі оцінювання ринкової 
детермінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

C
pв

 — рівень впливу показника ринкової влади підприєм-
ства в системі оцінювання ринкової детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства;

2mk  — вагомість (значущість) рівня впливу конкурентних 
сил підприємства в системі оцінювання ринкової детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства;

Рис. 2. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
ринкової детермінанти конкурентних переваг підприємства 

(розроблено автором)

 Ринкова детермінанта стійких 
конкурентних переваг Cm 

(комплексний показник) 

Чинники впливу ринкової 
влади підприємства 

Срв (групові показники ) 

Чинники впливу 
конкурентних сил 

Скс (групові показники ) 
 

k1m k2m 
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ксC  — рівень впливу конкурентних сил підприємства в сис-
темі оцінювання ринкової детермінанти забезпечення стійких 
конкурентних переваг підприємства.

Комплексне оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
стійких конкурентних переваг підприємства rC  запропоновано 
здійснювати на основі 4-х компонент (групових показників) забезпе-
чення стійких конкурентних переваг підприємства за формулою (4):

C
r
 = k

r1
C

вр
 + k

r2
C

ут
 + k

r3
C

фч
 + k

r4
C

іі
                       (4)

де 1rk  — вагомість (значущість) компоненти (групового показ-
ника) виробничих чинників підприємства в системі оцінювання 
ресурсної детермінанти забезпечення конкурентних переваг 
підприємства ( rC );

врC  — рівень впливу виробничих чинників підприємства 
в системі оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства ( rC );

2rk  — вагомість (значущість) компоненти (групового показ-
ника) управлінсько- трудових чинників підприємства в системі 
оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення конкурентних 
переваг підприємства ( rC );

утC  — рівень впливу управлінсько- трудових чинників під-
приємства в системі оцінювання ресурсної детермінанти забез-
печення конкурентних переваг підприємства ( rC );

3rk
 
— вагомість (значущість) внеску компоненти (групових 

показників) фінансових показників підприємства в системі 
оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення конкурент-
них переваг підприємства ( rC );

фчC  — рівень впливу фінансових показників підприємства 
в системі оцінювання ресурсної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства ( rC );

4rk  — вагомість (значущість) внеску інвестиційно- іннова-
ційних чинників підприємства в системі оцінювання ресурсної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства ( rC );

ііC  — рівень впливу інвестиційно- інноваційних чинників 
підприємства в системі оцінювання ресурсної детермінанти 
забезпечення конкурентних переваг підприємства (

rC ).
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На рис. 3 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання ресурсної детермінанти 
конкурентних переваг підприємства.

Комплексне оцінювання підсистеми інституційної детермі-
нанти забезпечення КПП пропонується здійснювати з викорис-
танням 2-х складових групових показників за формулою (5):

C
i
 = k

i1
C

cв
 + k

i2
C

iв                                          (5)

де    1ik  — вагомість (значущість) показника соціальної відпо-
відальності та корпоративної культури підприємства в системі 
оцінювання інституційної детермінанти забезпечення конку-
рентних переваг підприємства;

свC  — рівень соціальної відповідальності та корпоративної 
культури підприємства в системі оцінювання інституційної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

2ik  — вагомість (значущість) показника інтеграційних від-
носин зі стейкхолдерами в системі оцінювання інституційної де-
термінанти забезпечення конкурентних переваг підприємства;

івC  — рівень інтеграційних відносин зі стейкхолдерами 
в системі оцінювання інституційної детермінанти забезпечення 
конкурентних переваг підприємства.

 Ресурсна детермінанта стійких конкурентних переваг 
2pr rI k C=  (комплексний показник) 

Виробничі чинники 

врC  

(групові 
показники) 

Управлінсько- 
трудові чинники 

утC  

(групові 
показники) 

 Фінансові 
чинники 

фчC  

(групові 
показники) 

Інвестиційно-
інноваційні чинники 

ііC  

(групові показники) 

1kr

 

2kr  
3kr  4kr

 

Рис. 3. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
ресурсної детермінанти забезпечення КПП (розроблено автором)
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На рис. 4 наведено ієрархію взаємозв’язків між складовими 
комплексного показника оцінювання інституційної детермі-
нанти конкурентних переваг підприємства.

Оцінювання інтегрального показника КПП запропоновано 
здійснювати за етапами (формули (6); (7); (8)):

1) рівень j-тої компоненти КПП:

1

*
l

j i i
i

К g h
=

=∑ ,                                           (6)

де jК  — значення j-тої компоненти в інтегрованій системі 
оцінювання конкурентних переваг підприємства (j = 1, 2, …, 
m); і h

i
 — значення  i-того елемента в інтегрованій системі оці-

нювання конкурентних переваг (i = 1,2,…, l); ig  — вагомість 
 i-того елемента  j-тої компоненти;

2) рівень n-ої підсистеми КПП:

1

*
m

n j j
j

Р K
=

= β∑                                             (7)

де nР  — рівень n-ої підсистеми оцінювання конкурентних 
переваг підприємства (n = 1, 2, …, d); j jβ  

— вагомість  j-тої 
компоненти в n-ій підсистемі;

 

Чинники соціальної відповіда-
льності та корпоративної культури 

свC (групові показники ) 

Чинники інтеграційних від-
носин зі стейкхолдерами 

івC (групові показники ) 

1ik  
2ik  

Інституційна детермінанта 
забезпечення стійких 

конкурентних переваг iC  

(комплексний показник) 

Рис. 4. Ієрархічна супідрядність складових підсистеми оцінювання 
інституційної детермінанти забезпечення конкурентних переваг 

підприємства (розроблено автором)
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3) інтегральний показник оцінювання КПП ( pI ):

1

*
d

p n n
n

I P
=

= α∑ ,                                           (8)

де nα n — вагомість n-ої підсистеми оцінювання КПП.
Формула (8) забезпечує можливість розрахунків остаточ-

них значень вагових коефіцієнтів кожного одиничного показ-
ника (елемента) інтегральної системі оцінювання рівня стійких 
конкурентних переваг підприємства з урахуванням вагомості 
кожного групового показника (компонента), до якого належить 
цей одиничний показник (елемент), а також впливу вагового 
коефіцієнта підсистеми (комплексний показник).

Для визначення показників вагомості функціональних 
складових (ринкової, ресурсної, інституційної детермінант) 
конкурентних переваг підприємства використано метод екс-
пертних оцінок [12–14].

Експертами виступили науковці, які спеціалізуються на 
дослідженнях конкурентоспроможності підприємств, яким було 
запропоновано здійснити оцінювання детермінант забезпечення 
стійких конкурентних переваг підприємства. До експертного оці-
нювання показників конкурентних переваг підприємства в якості 
експертів було залучено 15 осіб. Для зменшення неоднозначності 
сприйняття інформації перед експертами ставилося завдання про-
стого ранжування (побудова списку чинників у міру важливості).

Для підтвердження узгодженості відповідей експертів по 
кожному коефіцієнту вагомості розраховано коефіцієнт кон-
кордації Кендалла [12] за формулою (9):

2

1

3 2

( )

1
( )

12

n

i cep
i

S S
W

m n n

=

−
=

−

∑
                                        (9)

де   iS  — сума рангових оцінок експертів за компонентами 
(підсистемами, елементами);

cepS
 
— середня сума рангів для компонент (підсистем, еле-

ментів);
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m  — кількість експертів;
n  — кількість критеріїв оцінки.
Перевірку істотності коефіцієнта конкордації здійснено 

шляхом його оцінювання за критерієм Пірсона χ2. Якщо χ2 
розрахункові > χ2 табличних, то коефіцієнти конкордації є 
істотними при ступенях свободи f = n – 1 та заданому рівні 
ймовірності α = 0,01. Розрахункові значення χ2 визначаються 
за формулою (10) [14]:

2 * * ( 1)W m nχ = −                                       (10)

Після підтвердження істотності значення коефіцієнта кон-
кордації для кожної підсистеми (компонента або елемента) 
передбачалося визначення вагомості відповідних показників. 
Коефіцієнти вагомості визначалися за формулою (11) [12]:

0,5* * ( 1)
i

i

m n S
a

m n n

∗ −
=

−
,                                  (11)

де   ia  — значення коефіцієнта вагомості показника відповідного 
рівня ієрархії інтегрованої системи оцінювання конкурентних 
переваг підприємства;

m  — кількість експертів;
n  — кількість показників, що підлягають ранжуванню;

iS  — сума рангів показника.
Остаточне значення коефіцієнта вагомості кожного 

елемента з урахуванням коефіцієнтів вагомості підсистеми 
та компоненти запропоновано розраховувати за формулою 
(12), грунтуючись на попередні розрахунки за формулами 
(1)–(9).

* *ijk ijr jk kk a a a=                                        (12)

де   ijkk  — остаточний коефіцієнт вагомості i-го елемента j-го 
компонента k-ої підсистеми;

ijra  — коефіцієнт вагомості i-го елемента j-ої компоненти 
k-ої підсистеми;

jka  — коефіцієнт вагомості j-ої компоненти k-ої підсистеми;

ka  — коефіцієнт вагомості k-ої підсистеми.
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Запропонована інтегральна система оцінювання конку-
рентних переваг підприємства має досить складну ієрархічну 
будову, що відображає складність проблеми, для вирішення 
якої її розроблено та дозволяє враховувати велике коло чин-
ників: ринкових; виробничих; управлінсько- трудових; фі-
нансових; інвестиційно- інноваційних; а також чинників, які 
визначаються рівнем соціальної відповідальності підприємства, 
пов’язаних із рівнем корпоративної культури й інтеграційними 
відносинами зі стейкхолдерами.

Однією з особливостей пропонованого методичного підходу є 
формування комплексної, динамічної системи оцінювання кон-
курентних переваг підприємства у складі підсистем (ринкової, 
ресурсної, інституційної), їх компонентів та елементів, які ви-
ступають детермінантами конкурентних переваг підприємства. 
Завдяки їх застосуванню можливе оцінювання та аналіз конку-
рентного становища підприємства з урахуванням його особли-
востей за одиничними, груповими, інтегральним показниками, 
врахування тенденції розвитку внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Отримана інформація є основою для прийняття 
управлінських рішень та формування корпоративної та кон-
курентної стратегій, специфічних для кожного підприємства.
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Ukraine is characterized by a high level of specific consump-
tion of energy resources and has a significant dependence on im-
ports of energy hydrocarbons. The level of energy dependence of 
the country (over 51%) is largely determined by inefficient use of 
energy resources. One of the main indicators in determining the 
energy efficiency of each country’s economy is the energy intensity 
of GDP. Today, Ukraine is the most energy- intensive country in 
Europe in terms of a significant level of import dependence. Low 
efficiency of fuel and energy resources causes a high level of ener-
gy intensity of GDP in Ukraine, which at purchasing power parity 
[1] exceeded the level of energy intensity of GDP of EU countries 
by 3.12 times; Great Britain — 4.3 times; Germany — 3.1 times; 
France — 2.8 times; China — 1.7 times, and the average value of 
the world — 2.2 times. In particular, in Poland, with more than 
2.6 times lower energy intensity of GDP, its volumes are 3 times 
higher than the level of GDP of Ukraine

Inefficient consumption of fuel and energy resources increases 
the level of import dependence of the country’s economy and deep-
ens the problems of its energy security with unrealized, according 
to the Institute of General Energy of the NAS of Ukraine, energy 
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saving potential and energy efficiency to 48%. At the same time, 
according to the International Energy Agency, the unrealized 
potential for energy efficiency in Ukraine is at least 30%. At 
the same time, according to EU research, even based on existing 
achievements, the goal of annual energy savings of around 4% 
by 2030 may be quite achievable in the EU. This can also be a sig-
nificant potential for modernization in Ukraine. Despite some 
recent changes in energy saving, the implementation of projects 
and measures to improve energy efficiency is quite slow, selective 
and unsystematic. The dynamics of energy efficiency significantly 
depends on changes in the species and product structure of energy 
use [2], while in Ukraine the main sources of primary energy sup-
ply are coal and natural gas, which are used for conversion into 
other energy and final consumption, as well as nuclear energy, 
which is converted into electricity.

Housing and communal services are defined as one of the areas 
with one of the greatest energies saving potentials. The level of 
energy consumption depends on a number of technical and eco-
nomic factors, so the specifics of energy use in housing depends 
on a combination of their key parameters, such as affordability, 
price, quality, interchangeability, direction and flexibility. Thus, 
for housing and communal services of Ukraine the main source of 
energy remains gas (58–63%), thermal energy (about 20%) and 
electricity (12–17%) [2]. In turn, according to the Association for 
Energy Efficiency and Energy Saving, housing has the potential 
to increase energy efficiency to a level that will provide at least 
20–30% of real savings in fuel and energy resources, but this is 
hindered by both technical and economic problems [3]:

 • high level of energy losses (up to 30% in total) due to low 
efficiency of power equipment, unsatisfactory condition 
of communication networks, which requires significant 
technical and technological re-equipment of housing and 
communal services infrastructure;

 • imperfect system of formation of tariffs for services, 
which does not contribute to energy efficient use of fuel 
and energy resources and insufficiently stimulates indi-
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viduals and legal entities to save energy in the production 
and consumption of housing and communal services.

According to GIZ experts, the energy efficiency of Ukrainian 
buildings is about three to four times lower than in Western Eu-
rope. In particular, the use of primary energy is from 3000 cubic 
meters to 4500 cubic meters of natural gas for heating the average 
living space (60 sq. m), while in the vast majority of EU coun-
tries such a rate for a similar area is only 1000–500 cubic meters 
of natural gas. This is due to the fact that most of the housing 
stock in the country was built during the Soviet era. In partic-
ular, a significant number of buildings were built before 1950 
and, therefore, need immediate modernization. Typical brick or 
prefabricated buildings built between 1950 and 1999 also require 
thermal and energy modernization and replacement of energy- 
intensive equipment, as they were built according to old standards 
(GOST, DBN) that do not meet modern standards. Thus, the heat 
transfer resistance of the outer shell (wall) of the first mass series 
of buildings from 1960 to 1995 is 3–5 times lower than modern 
figures. These groups of buildings make up more than 80% of the 
total housing stock, of which the housing sector alone consists 
of 1.1 billion square meters. Increased requirements for thermal 
insulation of buildings and preparation of energy passport of the 
house were established only in 2006 (DBN B.2.6–31:2006) and 
introduced in stages in 2007, 2008 and 2013.

Thus, in Ukraine, an average of 260 kWh/sq.m is spent on 
housing heating, while in Poland — 90 kWh/sq.m, and in Germa-
ny — 45 kWh/sq.m. Therefore, energy efficiency experts [3] quite 
rightly note that the existing mechanism for reimbursing the cost of 
housing services is based on normalized energy consumption, which 
does not contribute to its reduction. In particular, the norms of hot 
water consumption are overestimated by about 1.5 times against 
the actual consumption, and the method of calculating tariffs for 
thermal energy for the population is based on 1 sq. m of total floor 
space. Homeowners with different housing characteristics than the 
area pay the same, so there is a situation when the owner of a less 
comfortable home subsidizes the owner of a more comfortable one.
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The building as a whole account for about 40% of world en-
ergy consumption. For this reason, it is necessary not only to 
increase the energy efficiency of already constructed buildings, 
but also to stimulate the development of innovative design of new 
ones, reconstruction and re-equipment of previously constructed 
ones. The introduction of current heating, air conditioning and 
control systems will ensure a higher level of energy efficiency. 
An example is the concept of a “smart” home that produces more 
energy than it consumes.

Today, the EU does not allow the construction of facilities that 
consume more than 60 kWh/sq.m per year (standard “house of low 
energy consumption”). From 2019, the maximum allowable specif-
ic energy consumption of the building will be up to 15 kWh/sq.m 
per year (standard “passive house”). Since 2020, the transition to 
the construction of houses with “zero” energy consumption has 
begun. In the future — buildings that will produce more energy 
than they consume (standard — “house energy plus”). Existing 
operational characteristics of buildings, lack of proper accounting 
of energy consumption (mostly heat consumption), lack of tech-
nical capacity to regulate the level of energy consumption leads 
to irrational use of energy and water in the residential sector. 
However, even the established standards largely do not correspond 
to the existing norms in the EU [4]. It should also be noted that 
so far Ukraine has not implemented policy instruments of state 
policy on energy modernization of existing buildings.

The introduction of market mechanisms should solve the 
problem of energy saving, primarily among households in Ukraine 
[5]. But the introduction of state financial support has not yielded 
significant changes. Since October 2014, the government program 
“Warm Loans” developed and implemented by the State Agency 
for Energy Efficiency has been in force for the population and 
associations of co-owners of apartment buildings, which provides 
for the following reimbursements:

 • 20% of the loan amount (but not more than UAH 12,000) 
for the purchase of non-gas / non-electric boilers for indi-
viduals;



125

The impact of deprivation on the behavior of the subject  
of economic activity: energy consumption area

 • 35% of the loan amount (but not more than UAH 14,000) 
for the purchase of energy efficient equipment / materials 
for individuals — owners of private homes;

 • 40% of the loan amount (but not more than UAH 14,000 
per apartment) for associations of co-owners of apartment 
buildings / housing and communal services, as legal enti-
ties, for common house events.

However, the vast majority of the population, in contrast to 
energy modernization of housing and reducing the cost of housing, 
tends to receive direct assistance from the state in the form of sub-
sidies. Thus, in 2018, the volume of subsidies allocated for housing 
and communal services amounted to UAH 2.7 billion. Although it 
decreased compared to 2017 by 32.1%, but the amount of budget 
funds allocated for the program of “Warm Loans” in 2018 was 
much less — about UAH 400 million. In contrast to the absolute 
values of the number and amount of “Warm Loans” (Table 1), only 
0.34% of households and 10.2% of associations of co-owners of 
apartment buildings used them in a comparative ratio.

In the world as a whole, subsidies for traditional energy 
amounted to $ 550 billion, which is more than four times their 
level for renewable energy sources. The need to modernize the 
program becomes especially relevant, given its high cost [5]. With 

Table 1
Lending to households under the “Warm Loans” program

YEAR
Issuance of loans

Compensation 
from the 

government
Number of 

credits
Sum, UAH Sum, UAH

2015–2016 33 182 592 088 862 242 123 789

2017 16 572 452 070 773 151 625 924

2018 5 405 181 878 820 60 410 665

Total 55 159 1 226 038 455 454 160 378

Source: [6]
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the increase in tariffs, which began in 2015, the volume of funding 
and coverage of housing subsidies has increased tenfold.

The housing subsidy program covered almost half of the pop-
ulation and in a year became almost the largest social security 
program of the consolidated budget, second only to transfers to 
the Pension Fund. In 2016 and 2018, about a third of the social 
protection expenditures of the consolidated budget were directed 
to housing subsidies, in 2017 — a little less than half. Housing 
and communal services enterprises were reimbursed UAH 211.7 
billion in 2015–2019, which is comparable to the size of the coun-
try’s defense budget for 2017–2018 and one and a half times more 
than the size of the new IMF program.

Thus, the number of households in Ukraine according to the 
State Statistics Service averages 14.9–15.0 million units [7]. 
67% of households live in urban settlements, of which 39% live 
in large cities (with a population of 100,000 or more). The average 
household size in Ukraine is 2.58 people, but larger households are 
typical in rural areas (2.67 people vs. 2.54 in urban settlements). 
One of the main characteristics of living conditions of households 
is the provision of housing and the level of its improvement. The 
vast majority of Ukrainian households (95%) have separate hous-
ing, 5% of households still live in communal apartments, dormi-
tories or part of an individual house. 94% of households live in 
their own housing, in rural areas almost all households have their 
own housing, in cities — 93%.

Most households have two-room or three-room housing (35% 
respectively), 18% of households live in four or more rooms, 
12% — in one room. A significant share of households is insuffi-
ciently provided with living space. Living area of 39% of house-
holds is below the sanitary norm (13.65 sq. m per person), in large 
cities — 48%, in small — 35%, in rural areas — 32% of households.

According to the survey, 54% of the population of Ukraine 
lives in overcrowded housing. In the European Union in 2015 this 
figure was 17%, the largest share of people living in overcrowded 
housing has Romania (50%) and Poland (43%), the lowest — 
Cyprus and Belgium (1.4% and 1.6% respectively). At the same 
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time, almost every fifth household lives in housing built before 
1960. The housing stock of 70% of households was built in the 
1960s and 1980s. 12% of households live in relatively new hous-
ing built after 1991.

Among households living in housing built before 1970, one in 
three reported that their home had never been overhauled. Housing 
37% of households are equipped with central heating, and 44% 
of households have an individual heating system.

Despite this disposition of factors influencing energy- saving 
behavior, all the obvious signs of deprivation are seen [8]. The 

Table 2 
The structure of aggregate household expenditures in Ukraine

Index 2010 2012 2014 2016 2018

Aggregate expenses per 
household on average, UAH 
/ month.

3073,3 3592,1 4048,9 5720,4 8308,6

Structure of total household 
expenditures,%

Consumer aggregate spending 89,9 90,8 91,6 93,2 92,0

food and soft drinks 51,6 50,1 51,9 49,8 47,7

non-food products and ser-
vices

34,9 37,2 36,3 40,5 40,9

including

clothes and shoes 6,0 6,1 6,0 5,6 5,4

housing, water, electricity, 
gas and other fuels

9,2 9,9 9,4 16,0 15,2

household items, house-
hold appliances and routine 
maintenance

2,3 2,3 2,3 1,7 2,1

Non-consumer aggregate 
spending

10,1 9,2 8,4 6,8 8,0

For reference: payment for 
housing, utilities and services

7,6 8,3 8,1 14,7 13,9

Source: [9]
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initial sign of deprivation is seen in the structure of household 
expenditures (Table 2). Deprivation is a state when the subject of 
economic activity is unable to meet some of its basic (vital) needs 
sufficiently for a long time. That is, the loss of something that 
the subject needs to meet certain important needs, which in turn 
leads to various moral and psychological deviations in behavior 
and activities, including disinterest in their own actions, and the 
expectation of full assistance from the state.

Thus, according to population surveys conducted in 2017 by 
the State Statistical Service [10], more than 95% of respondents 
considered the following economic deprivations, or financial in-
solvency of households, to be signs of poverty:

• do not deny yourself the most necessary inexpensive food;
• eat meat, chicken, fish (or their vegetarian equivalent) 

every other day.
• if necessary, update outerwear and footwear for the cold 

season for adults once every 5 years; buy new clothes and 
shoes for children if necessary;

• to have housing in a normal condition — water supply in 
the home, bathroom or shower inside the home;

• increase the available living space not exceeding 5 square 
meters. m per person;

• timely pay bills for housing or maintenance services; main-
tain a sufficiently warm temperature in your home (buy 
fuel, heater, etc.) during the heating season, and more over.

According to experts from the State Statistics Service [10], 
the level of poverty on the grounds of deprivation in 2017 was the 
largest for the period 2007–2017 in almost all household groups. 
The largest increase was in the group of households with single- 
parent families (by 11%), in households with all persons of work-
ing age (by 8%), and in large households (by 6%). The increase in 
poverty over the past two years on the grounds of deprivation was 
mainly due to the deterioration of households’ ability to maintain 
a sufficiently warm temperature in their homes, have housing in 
normal condition, pay housing and communal bills on time and in 
full, as well as rent, mortgage and consumer payments, loans, etc. 
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The prevalence of these symptoms among households increased 
1.1–2 times, compared to 2015. At the same time, in compari-
son with the EU countries, the population has suffered the most 
from the inability to afford unexpected necessary expenses at 
the expense of their own resources. However, this figure was 1.6 
times higher in Ukraine (60% vs. 36% in the EU) (Table 3), and 
only 0.4% of the EU population (1.7% in Ukraine) was unable to 
purchase a color TV, which are the lowest indicators from the list 
of identified features, on other grounds, the deprivation of the 
population in Ukraine was 2–7 times higher than in EU countries.

Therefore, the long experience of energy efficiency in EU 
housing has shown that to achieve significant changes and obtain 
quality results is possible only with well-established and close coop-
eration between the public and private sectors [11]. This makes it 
possible to overcome difficulties with access to capital, increase the 
alternative sources of funding needed both for energy efficiency 

Table 3 
Indicators of material deprivation of households

Country / 
region

Insufficient funds for (% of respondents)

Eating 
meals 

with meat 
or fish ev-
ery other 

day

Maintain-
ing a suf-
ficiently 

warm home 
tempera-

ture

Family 
vacation 

outside the 
home once 

a year

Allow un-
expected 
expenses 
at your 
own ex-

pense

Payment of 
mortgage 
payments, 

loans, 
housing and 
communal 

services

EU-28 8,3 8,7 32,8 36,4 10,4

Germany 6,5 3,7 18,4 30,0 4,2

France 7,4 5,0 23,4 31,8 8,8

Poland 6,4 7,1 41,2 37,9 11,0

Sweden 1,3 2,6 8,2 20,7 5,4

Great 
Britain

5,2 6,1 27,8 38,0 8,7

Ukraine 24,5 25,6 51,7 59,9 28,3

Source: [10]
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and for the conversion of brownfields, the restoration of housing, 
and the reconstruction of public institutions and schools. Thanks 
to technical and organizational measures for energy efficien-
cy, such levels of savings are achieved that can be comparable to 
the rates of return on shares of venture corporations. Another 
promising area is the introduction of “smart” technologies for 
accounting, control and management of housing and communal 
services — through the equipment of “smart” meters, which are 
able to optimize consumption not only according to the established 
algorithm, but also in accordance with current environmental 
conditions. Such devices can operate both automatically, using 
a system of sensors, and controlled through various communi-
cation channels [12]. Experts note that this intelligent platform 
allows you to analyze consumption on the basis of previous pa-
rameters, depending on the temperature outside, from the day of 
the week, which ultimately allows you to minimize consumption, 
and thus contribute to energy efficiency. In Norway and the Unit-
ed Kingdom in particular, the government has already required 
service providers to equip all households with “smart” meters by 
2019 and 2020, respectively. Thus, the priorities for improving 
Ukraine’s energy efficiency in housing and communal services 
should be to ensuring economic interest in increasing the return 
of energy resources in obtaining housing services; and the use of 
a functional approach in housing and communal services in the 
development and implementation of energy efficiency measures, 
which will justify their key areas.

This will create an appropriate level of entrepreneurial mo-
tivation for energy efficiency initiatives, prevent excessive state 
regulation in this area and will ensure further approximation 
of Ukraine’s housing and communal services to the best world 
practices in energy efficiency.
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