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IMPROVING OF RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

УCОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

IMPROVING OF RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES

Summary. Business risk management in the context of an integrated approach is considered in the category: information 
risk caused by insufficient, unreliable and incorrect information collection; environmental risk, including natural environmental 
factors and social factors, process risk.

Attention is paid to the issues of risk management of chinese stock companies, which lead to frequent risk events, including 
excessive concentration of ownership structure, independence of the board of directors, setting up a risk control department.

Measures to improve the level of risk management, as information technology adoption, decision- making, personnel man-
agement, equipment maintenance, external supervision and accountability, are considered.

Кey words: risk, risk management, enterprise.

Анотація. Управління бізнес- ризиками в контексті комплексного підходу розглядається у категорії: інформаційний 
ризик, спричинений недостатнім, ненадійним та некоректним збором інформації; екологічний ризик, включаючи природні 
фактори навколишнього середовища та соціальні фактори, ризик процесу.

Увага приділяється питанням управління ризиками китайських акціонерних компаній, які призводять до частих ри-
зикових подій, включаючи надмірну концентрацію структури власності, незалежність ради директорів, створення відділу 
контролю ризиків.

Розглядаються заходи щодо підвищення рівня управління ризиками, як прийняття інформаційних технологій, прийняття 
рішень, управління персоналом, обслуговування обладнання, зовнішній нагляд та підзвітність.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, підприємство.

Аннотация. Управление бизнес- рисками в контексте комплексного подхода рассматривается в категории: инфор-
мационный риск, вызванный недостаточным, ненадежным и некорректным сбором информации; экологический риск, 
включая природные факторы окружающей среды и социальные факторы, риск процесса.

Внимание уделяется вопросам управления рисками китайских акционерных компаний, которые приводят к частым 
рисковым событиям, включая чрезмерную концентрацию структуры собственности, независимость совета директоров, 
создание отдела контроля рисков.

Рассматриваются меры по повышению уровня управления рисками, как принятие информационных технологий, 
принятия решений, управления персоналом, обслуживание оборудования, внешний надзор и подотчетность.

Ключевые слова: риск, управления рисками, предприятие.
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Statement of the problem. With the continuous 
development of science and technology, economy 

and culture of human society, the living environment 
of human beings has been greatly improved, but for 
enterprises, the situation is just the opposite. due 
to the change of social and economic structure, the 
progress of science and technology and the emergence 
of a large number of multinational companies, the 
environment faced by enterprises is changing rapid‑
ly, and the risk has been everywhere. Risk not only 
accompanies every moment of enterprise operation, 
but also exists in every link of enterprise production 
and operation process [1].

Formulation purposes of article (problem). Deepen 
sound recommendations for improving of risk man‑
agement at the enterprises.

The main material. Referring to relevant litera‑
ture, the business risk model mentioned has the high‑
est recognition of risk management impact indicators 
in the industry. The indicators included in the model 
are risk factors extracted by the management. A de‑
tailed reference is provided in Table 1.

Business risk management: an integrated approach 
divides risks into three categories:

(1) Decision information risk refers to the risk 
caused by insufficient, unreliable and wrong infor‑
mation collection when enterprises make various kinds 
of decisions, such as strategic decision‑ making, busi‑
ness decision‑ making changes and financial decision‑ 
making improvement.

(2) Environmental risk, including natural envi‑
ronmental factors and social environmental factors, 

refers to the risk that these factors change and bring 
adverse situation to the enterprise.

(3) Process risk refers to the risk caused by prob‑
lems in the company’s own office process or production 
process, such as credit risk, business risk, financial 
risk and technical risk [3].

The risk management ability of securities compa‑
nies has been improved. In terms of organizational 
structure, many securities companies have gradual‑
ly attached importance to and established particular 
risk supervision organizations and risk management 
committees to strengthen project audit and risk man‑
agement, significantly reducing decision‑ making mis‑
takes. In terms of system construction, the gradual 
improvement of the risk management system of do‑
mestic securities companies ensures the company’s 
long‑term development to a certain extent. In less than 
30 years, China’s securities industry has established an 
essential risk management system, and the overall risk 
management ability has been dramatically improved.

But compared with the rapid development of busi‑
ness, the speed of risk management ability is not 
enough to keep up with business development. There 
are still problems in the governance of securities com‑
panies. There are a series of issues in the risk manage‑
ment of China’s securities companies, which lead to 
the frequent occurrence of risk events [4].

(1) Excessive concentration of ownership struc‑
ture.Ownership structure refers to the construction 
of ownership type and share proportion. It is the most 
critical factor affecting the formation of corporate 
governance. Different owners will take additional ac‑

Table 1
Risk index system

First level indicators Secondary indicators

Environmental risk Disaster losses, competitors, customer needs, technology improvement, regulatory efforts, 
sensitivity, laws and regulations, shareholder relations, financial markets, capital politics, 
industry changes

Operational risk Customer satisfaction, human resources, product development, efficiency, production ca‑
pacity, performance gap, cycle, supply, channel effectiveness, partners, obsolescence / de‑
preciation, compliance, business interruption, environmental protection, health and safety

Authorization risk Leadership, rights / constraints, outsourcing, performance incentives, change response, 
communication

Technical risk Relevance, system integrity, contact path, availability

Financial risk Price and interest rate, financial instrument, currency, equity, commodity, cash flow, op‑
portunity cost, liquidity, default, credit and guarantee

Credit risk Management fraud, unauthorized use, employee / third party fraud, breach of contract, 
corporate reputation

Decision information risk Organizational structure, portfolio of business categories, life cycle, financial report eval‑
uation, budget and planning, pricing, contract commitment, assessment (Management), 
resource allocation, reporting compliance, tax, environmental monitoring, valuation, plan‑
ning, consistency, accounting information

Source: built by authors based on [1; 2]
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tions to maximize their interests, impacting corporate 
governance and affecting its operation. This is the 
basis of corporate governance.

Different from the situation in other regions, the 
particular case of China’s securities companies is that 
the concentration of ownership structure is related to 
the state‑ owned nature of shareholders, and the control 
right of state‑ owned components is monopolistic in 
securities companies shown as table 2.

(2) On the independence of the board of directors. 
The board of directors is the standing body of the 
shareholders’ meeting, which is responsible for the 
company’s daily decision‑ making and the supervision 
and management of the management. Most of China’s 
securities companies have established the indepen‑
dent director system, and the governance ability of the 
board of directors has been improved compared with 
before. However, the internal directors still occupy 
the dominant position in the board of directors, and 
there are still problems in the external supervision 
mechanism [5].

(3) Setting of risk control department. Despite the 
rapid development of China’s securities industry, 
many securities companies have gradually realized 

the importance of risk management. They have estab‑
lished their risk management organizational structure 
to be responsible for the management of various risks. 
However, some companies are weak in the adminis‑
trative construction of risk management system, and 
there is no department primarily accountable for risk 
management.

The event of Everbright Securities has caused se‑
vere economic losses to Everbright Securities and has 
a powerful negative impact on China’s capital market. 
The risk of Everbright Securities has the characteris‑
tics of universality and relevance.

This chapter reviews the whole process of the event 
from the event as the starting point. According to the 
operation of the event, the paper summarises the de‑
fects in risk management of Everbright Securities and 
makes a corresponding analysis.

Everbright Securities Co., Ltd. was founded in 1996 
and is one of the first three innovation pilot companies 
approved by CSRC. In 2009, Everbright Securities is‑
sued 520million shares for the first time and listed on 
the Shanghai Stock Exchange. The company’s major 
shareholder, China y Group Corporation, is a company 
funded and established by the Ministry of Finance of 

Table 2
The proportion of state- owned shares in securities companies

Company type

The sharehold-
ing ratio of the 
biggest share-

holder

The sharehold-
ing ratio of the 
top five stock-

holders

The sharehold-
ing ratio of the 
top ten stock-

holders

The ratio of The 
largest share-

holder is state- 
owned enterprise

The ratio of
the largest 

shareholder is 
privately-

owned enterprise

Listed company 34% 59% 69% 67% 33%

Unlisted company 58% 90% 96% 80% 20%

Average 53% 84% 91% 77% 23%

Source: built by authors based on [1; 2]

Fig. 1. Revenue and growth rate of Everbright Securities, 2014–2020 уу.

Source: built on the own author’s research
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China. The total holding ratio of the Ministry of Finance 
and the State Council is 84.3%, which occupies the ab‑
solute holding position. shown as figure 2–1. Property 
relationship between company and controller [6].

Similar to the operating revenue, after experienc‑
ing the profit level of 47.3 billion CNY set in the bull 
market in 2014, the net profit of Everbright Securities 
decreased significantly. In 2019, the company real‑
ised a net profit of 10.3 billion CNY, a year‑on‑year 
decrease of 19%, lower than the average level of 16% 
in the industry.

From the perspective of business structure, Ever‑
bright Securities has a small proportion of brokerage 
business compared with the industry. In 2019, the 
main brokerage business accounted for 54% of the 
operating revenue, which is lower than the average 
level of 66% in the market (figure 2).

From the current situation of risk management 
of China’s securities companies and the incident of 
Everbright Securities, we can see that China’s secu‑
rities companies are still fragile in risk management. 
Facing the increasingly complex risk impact of the 
securities industry, securities companies should strive 
to improve their risk management ability.

This chapter combined with the comprehensive 
management standard of securities companies and the 
advanced experience and practice of Goldman Sachs 
in risk management:

(1) Improve information system. The defect of the 
strategic trading system is the direct cause of the 
trading accident of Everbright Securities. Behind it, 
there are many problems in the information technology 
strength and information technology management 
process of Everbright Securities. The development 
of science and technology has dramatically improved 
securities companies’ operation efficiency and brought 

new security challenges. A safe and reliable informa‑
tion system can provide efficient brokerage, position 
management, clearing and delivery of securities com‑
panies to improve the timeliness and effectiveness 
of risk management [7]. It is an integral part of the 
company’s core competitiveness. The securities mar‑
ket of European and American countries has an early 
development history, and the Information Technology 
Department of European and American investment 
banks is relatively mature in organizational struc‑
ture, technology system construction and application. 
The Information Technology Department of Goldman 
Sachs has more than 8000 employees, one of Goldman 
Sachs’ largest departments. Its scale exceeds many 
professional IT companies, and it is also one of the 
most critical departments of Goldman [8].

There are many management measures such as in‑
formation technology plan making, decision‑ making 
implementation, personnel management, equipment 
maintenance, external supervision and accountability. 
We can improve the management orientation of infor‑
mation technology, integrate information technology 
resources, strengthen information technology risk 
management, and guarantee the safe and efficient 
operation of the company’s business [9].

(2) Improve the skills of IT personnel. In recent 
years, China’s securities companies have improved 
in information technology construction, and the to‑
tal number of IT employees has exceeded 15000 [10]. 
However, in 2018–2019, there is a downward trend in 
capital investment, and the proportion of IT invest‑
ment in total income is less than 5%. Investment in the 
information technology system of China’s securities 
companies still needs to be improved.

A securities company shall have sufficient IT per‑
sonnel to meet the needs of the implementation and 

Fig. 2. Revenue structure of Everbright Securities company, 2019 у.

Source: built on the own author’s research
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management of information technology and provide 
information technology support for various companies’ 
businesses.Therefore, securities companies should 
increase the investment of resources, provide reason‑
able salary for information technology personnel. In 
addition to increasing investment in resources, de‑
partments should also establish a transparent respon‑
sibility system.

There are some problems in the strategy trading 
system of Everbright Securities, such as program call 
error and quota setting failure, which are the direct 
causes of the event. From information security, se‑
curities companies should fully consider the possible 
new risks for the latest information technology sys‑
tem.When the business department puts forward the 
information technology project plan, the risk control 
department should understand the implementation 
background of the project and carry out a risk assess‑
ment on important information system projects. For‑
mulate a unique risk management plan.

Information system risk assessment is helpful to 
fully explore and understand the potential risks, de‑
fects and weaknesses of the system. The technical de‑
partment and business department should take feasible 
technical and business risk control solutions according 
to the risk control department’s risk management re‑
quirements. Before the formal operation of the critical 
information system, we should also fully assess the 
risks that may be faced under various extreme circum‑
stances to ensure that the corresponding backup plan 
and emergency plan have been formulated. The critical 
information system should be tested in detail before 
the formal operation, including system function test, 
system performance test, and network performance 
test. Establish the project’s internal test specification 
and management process and classify the importance 
of IT project testing.IT testing should involve business 
departments and eliminate self‑design, self‑implemen‑
tation and self‑reporting of IT departments. The actual 
test results shall be reviewed and confirmed by the 
relevant departments and personnel to test products 
to specific departments and individuals.

The key system of the company can enter the formal 
operation stage only after the test results reach the 
technical indicators proposed by the company. We can 
consider small‑ scale switching operation first for the 
vital system transformation and switch to the new in‑
formation system only after the results are satisfying.

(3) Risk information monitoring. At present, most 
of China’s securities companies have established a risk 
control system, but there are still many deficiencies in 
the specific implementation. In the case of Everbright 
Securities, we can see that the strategy Trading De‑

partment of the company only relies on its business de‑
partments to monitor. It is not included in the unified 
central risk control system, so there are significant 
risk prevention and control problems. As a famous 
investment company in the world, Goldman Sachs has 
advanced management experience in risk monitoring. 
Goldman Sachs adopts various risk analysis and re‑
porting systems according to the transaction and risk 
characteristics of different businesses. Taking the 
securities trading business as an example, all global 
trading businesses of Goldman Sachs adopt a unified 
trading system for transaction bookkeeping and pric‑
ing analysis. Each trader can master the relevant risk 
indicators in real‑time through the platform [10].

Improve risk management organization design. In 
the risk management of Goldman Sachs, setting up 
a reasonable risk management structure plays an im‑
portant role. Its risk management organizational struc‑
ture is mainly divided into three levels: first, the board 
of directors and the risk committee under the board of 
directors are the highest level of risk management of 
the company, which are responsible for approving the 
company’s risk management policies and implemen‑
tation, and accepting the approval from independent 
control and support departments Chief risk officer’s 
report on corporate risk. Secondly, at the management 
level, the company’s management committee comprises 
the CEO, the chief risk officer and other senior manag‑
ers, which is the highest organization of the company’s 
risk management, by authorizing the examination and 
approval of the company’s business activities.

Everbright Securities has an internal risk manage‑
ment department. As the person in charge of risk man‑
agement, the general manager reports directly to the 
president of the company. It lacks the necessary inde‑
pendence, so it is difficult to coordinate the risk infor‑
mation management of various departments. Foreign 
investment banks generally have a chief risk officer in 
the company to coordinate risk management activities 
and conduct comprehensive management. At Goldman 
Sachs, the chief risk officer directly reports the com‑
pany’s risk information to the board of directors and 
puts forward risk management suggestions [7].

Conclusions from this study and prospects for fur-
ther exploration in this direction. In China’s financial 
system, the securities industry plays a vital role in 
resource allocation and wealth management. Due to 
the characteristics of the sector, securities companies 
are faced with a variety of complex risks. Effective 
risk management is the basis for the development of 
the company. With the rapid growth of all kinds of 
new business and the change of economic environ‑
ment, the requirements of securities companies in risk 
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management are higher and higher. The supervision of 
external institutions and the construction of internal 
risk management are the two guarantees for securities 
companies to prevent risks and develop healthily.

This paper focuses on the analysis of the risk events 
of Everbright Securities Company. It points out the se‑
vere defects in the risk management of Everbright Se‑
curities Company, including information system, risk 
monitoring and reporting, risk emergency mechanism, 
management organization structure and governance 
mechanism. Based on summing up the problems of risk 
management in China’s securities companies and the 
outstanding problems exposed by Everbright Securi‑
ties, this paper puts forward measures and directions 
to improve the risk management of China’s securities 
companies combined with the experience of Goldman 
Sachs. In the development process, Everbright Secu‑
rities Company adapts to the current development 
situation of China’s securities industry. In terms of 
development strategy and business selection, Ever‑
bright Securities Company is more targeted, making 
Everbright Securities have strong profitability and 
growth ability. However, in essence, the imperfect risk 
management system, imperfect mechanism, unclear 
rights and responsibilities of the organization, and 
failure of risk management are the critical factors 
causing the Everbright Securities incident.

Combined with the Everbright Securities incident, 
the defects of Everbright Securities Company’s man‑
agement system are the leading causes of risk acci‑
dents. In the process of risk management, Everbright 
Securities needs to consider many aspects. A series of 
problems, such as improving information system, risk 
emergency, risk transmission and so on, is the key to 
enhance the effect and quality of risk management of 
Everbright Securities.

Everbright Securities should combine the actual 
situation, pay attention to the advanced experience 
of other securities companies, improve the level of 
information system management, risk management 
department construction, governance structure and so 
on. To prevent and manage the risk, reduce the proba‑
bility of risk, and effectively deal with the damage and 
impact of risk. Everbright Securities Company’s risk 
events have a significant effect on the development of 
securities companies. A series of punishment measures 
of CSRC to Everbright Securities Company reflect the 
determination of China to regulate the behaviour of the 
securities market and promote the sound development 
of the securities market. In the development process, 
securities companies must attach great importance to 
risk management and be able to deal with the problems 
in specific work, reduce risks and achieve their long‑
term development and progress goals.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF ENERGY SAVING AT ENTERPRISES

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENERGY SAVING AT ENTERPRISES

Summary. The essence of formation of organizational and economic mechanism at the enterprises and its interpretation is 
investigated. It is established that today there is no single scientific approach to the interpretation of the concept of “economic 
mechanism” and “organizational and economic mechanism”. Based on the analysis of literature sources on the problem of study-
ing the essence of organizational and economic mechanism of energy saving, it is proposed to the concept of organizational and 
economic mechanism of energy saving, which includes a system of interconnected economic and organizational components, 
which includes a system of interconnection of economic and organizational warehousing funds that contribute to the economic 
consumption of energy resources and their introduction into production, taking into account innovative achievements.

The proposed organizational and economic mechanism will help reduce energy dependence, increase the competitiveness of in-
dustrial products and the efficiency of innovative technologies in enterprises. It is noted that energy saving is a type of resource- saving 
activity at the enterprise, which is aimed at reducing the cost of fuel and energy resources or replacing one type of energy resource 
with another. The main tasks of the mechanism are stated. It is determined that the organizational and economic mechanism of en-
ergy saving in enterprises includes organizational and economic levers of influence on economic and organizational factors of energy 
saving in the production of a unit of production. This helps to increase the economic potential and efficiency of enterprises. To achieve 
the project level of energy efficiency in enterprises, the mechanism provides economic incentives and incentives for employees.

It is revealed that the essence of the organizational and economic mechanism of energy saving at the enterprises provides effec-
tive use of economic, technical and organizational measures on energy saving. Significant energy savings in practice are achieved 
through the use of financial and economic measures, including economic and market mechanisms, advanced technologies, favorable 
energy tariffs, which ultimately affects the significant economic effect on the enterprise. The essence of the organizational and eco-
nomic mechanism of energy saving ensures the effective use of economic, technical and organizational measures for energy saving.

Key words: mechanism, energy saving, energy resources, enterprise, products.

Statement of the problem. In order to reduce energy 
costs during production and reduce its cost, com‑

panies use international standards and energy‑ saving 
technologies. It should be noted that the introduction 
of organizational and economic mechanism in pro‑
duction will increase its competitiveness. To ensure 
the successful functioning of the organizational and 
economic mechanism of energy saving requires the 
successful operation of all its components. However, 
today there is no single scientific approach to the in‑
terpretation of the concepts of “economic mechanism” 
and “organizational and economic mechanism”. As this 
problem is relevant, it needs further study.

Analysis of recent researches and publications. 
The study of outstanding Ukrainian scientists, which 

is presented in Maevsky V., Gumenyuk V. Ya., Ro‑
shchik I. Ya., Shkurupiy V. O., Goncharenko V. V., 
Artemenko I. A., Buleev I. P., Shevchenko M. G., 
Shevchenko O. O., Kozachenko G. V., Polozova V. T., 
Ovsyuchenko Yu.V., Polozova T. V., is devoted to the 
problem of studying the introduction of organizational 
and economic mechanism in production [1, p. 13–17; 
2; 3, p. 219; 4, p. 248; 5, p. 225; 6, p. 312; 7, p. 28–36; 
8, p. 63–65]. Some scientists, for example, believe 
that the “economic mechanism” is a component of the 
economic mechanism, which covers the planning and 
stimulation of production processes [1, p. 13–17]. And, 
in particular, Gumenyuk V. Ya., Roshchyk I. Ya., 
Shkurupiy V. O., Goncharenko V. V., Artemenko I. A., 
in their works they emphasize that in their opinion two 
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subsystems of relations are formed: “organizational‑ 
economic and socio‑ economic”, so it is advisable to 
use the term “organizational‑ economic mechanism”.

Buleev I. P., in his monograph considers the impact 
of financial and economic mechanism on the implemen‑
tation of state target programs. Shevchenko M. G., 
Shevchenko O. O., in their works, reveal the possibility 
of using the organizational and economic mechanism as 
a tool for enterprise management. In his work Kozachen‑
ko G. V., interprets the essence of the organizational and 
economic mechanism at industrial enterprises is substan‑
tiated and outlined, as a set of management methods.

Thus, the domestic scientific literature today 
does not offer a single approach to the interpreta‑
tion of such concepts as “economic mechanism” and 
“organizational‑ economic mechanism”.

Formulation purposes of article. Clarification of 
the essence and interpretation of the concept of orga‑
nizational and economic mechanism of energy saving 
and its implementation in enterprises.

The main material. To achieve this goal, it is nec‑
essary to clarify the essence and interpretation of the 
concept of organizational and economic mechanism of 
energy saving in enterprises and the factors influenc‑
ing energy savings. We believe that such a mechanism 
should combine organizational and economic goals, 
incentives and measures aimed at saving energy in 
enterprises, using a variety of management tools.

Presenting main material. On the basis of the anal‑
ysis of the literature sources devoted to a problem of 
studying of essence of the organizational and economic 
mechanism of energy saving, we offer definition of 
this concept.

The organizational and economic mechanism of 
energy saving is a system of interconnected economic 
and organizational components that contribute to the 
economical use of energy resources and the implemen‑
tation of energy saving measures in enterprises, taking 
into account innovative achievements. The proposed 
organizational and economic mechanism will help re‑
duce energy dependence, increase the competitiveness 
of industrial products and the efficient use of inno‑
vative technologies in enterprises. Today, there is no 
single approach among scientists to define the concept 
of “energy saving”. Therefore, the study used various 
sources of information and analyzed the definition of 
“energy saving” [9, p. 255].

This was the basis for the development of scientific 
approaches to the definition of this concept. In partic‑
ular, the concept of “energy saving” is considered in 
the law of Ukraine “On energy saving” [10].

According to the Law of Ukraine “On Energy Con‑
servation”, the object is the rational use and economic 

consumption of primary and transformed energy and 
natural energy resources. It should be noted that en‑
ergy saving is a type of resource‑ saving activity at the 
enterprise, which is aimed at reducing the cost of fuel 
and energy resources or instead of one type of energy 
resource to another. In modern market economy, the 
formation of organizational and economic mechanism 
of energy saving at the enterprise is an urgent problem, 
because its solution will allow to use energy sparingly 
in the production of competitive products. At the same 
time, the introduction of organizational and economic 
mechanism of energy saving in the production process 
will help reduce the energy dependence of the enter‑
prise on the generating company. Organizational and 
economic mechanism of energy saving at the enterprise 
covers organizational and economic levers of influence 
on economic and organizational factors of energy sav‑
ing in the production of a unit of production. These 
methods help to increase the economic potential and 
efficiency of the enterprise. Given this, there is a need 
to determine the essence of the organizational and eco‑
nomic mechanism of energy saving in the enterprise, to 
justify the criteria and principles of its formation [11].

Implementation of the concept of energy saving at 
the enterprise requires the solution of the following 
tasks: substantiation of the purpose and main direc‑
tions of formation of the organizational and economic 
mechanism of energy saving; determination of the basic 
principles of formation of the mechanism; formulation 
of stages of construction of the mechanism; analysis 
of methods of efficiency of energy saving realization; 
research of tools and resources for the implementation 
of this mechanism; development of means and methods 
of control of efficiency of realization of the mechanism. 
The purpose of creating an organizational and eco‑
nomic mechanism of energy saving in the enterprise, 
according to the authors of the monograph “Innovative 
development of industrial enterprises: analysis and 
evaluation” [12, p. 99–106], is the company’s profit 
and financial stability, based on rational use of energy 
saving potential. The main tasks of the mechanism are: 
development of technical, economic, organizational and 
production restrictions on the irrational use of energy 
resources at the enterprise; motivating and stimulating 
employees of the enterprise to save energy resources 
and offering the management of the enterprise areas 
of conservation of electricity and natural resources; 
implementation of economically justified energy saving 
measures; monitoring of the process of implementation 
of energy saving measures.

The following principles can be used to form the en‑
ergy saving system at the enterprise: the activity of the 
energy saving enterprise must meet the requirements 
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of legislative and regulatory documents of the state; — 
energy saving measures are applied in the divisions of 
the enterprise; Management of energy management of 
the enterprise offers a number of directions of economy 
of energy resources; — energy saving measures should 
be implemented by employees of the enterprise; — eco‑
nomic incentives for employees to achieve a high level 
of energy saving [13, p. 444]. In case of change of op‑
erating modes of the enterprise, cost of the consumed 
energy carriers, volumes of manufacture it is neces‑
sary to make adjustment of administrative decisions. 
In our opinion, the introduction of organizational and 
economic mechanism of energy saving of the enterprise 
should be applied in stages: first, the first stage — the 
involvement of a group of energy managers in energy 
saving measures; — the second stage — the creation of 
an inspection to oversee the use of funds from the energy 
saving fund; — the third stage covers the process of 
development and implementation of the mechanism in 
production; — fourth stage — implementation of energy 
saving measures; — the fifth stage — adjusting the pa‑
rameters of the organizational and economic mechanism.

In order to increase the efficiency of energy sav‑
ing in the enterprise, Jejula V. V., in his monograph 
[14, p. 347]. He proposes to use the following crite‑
ria: increase energy saving potential, reduce energy 
load on the network of stations, increase renewable 
energy in the energy balance at the enterprise and use 
a motivational mechanism. It should be noted that the 
criteria need a comprehensive assessment, as each of 
them in itself cannot be an absolute indicator of the 
effectiveness of the implemented measures. Organiza‑
tional and economic measures can be carried out with 
the help of external financial resources or own and 
borrowed funds. Motivation is a tool that contributes 
to the implementation of organizational and econom‑
ic mechanism in the enterprise. It provides a bonus 
to employees for energy savings, bonuses and social 
packages, as well as rewards with valuable gifts. Mo‑
tivation encourages employees to be persistent in the 
process of performing a production task.

In order to ensure the effectiveness of the imple‑
mentation of energy saving measures through the 
organizational and economic mechanism, economic 
incentives and incentives for employees to achieve the 
project level of energy efficiency. Energy savings are 
achieved by providing companies with tax benefits. 
Manufacturers of energy‑ saving equipment, machin‑
ery and materials, means of measuring, controlling 
and managing fuel and energy consumption, as well 
as manufacturers of equipment that ensure the use 
of non‑traditional and renewable energy sources and 
alternative fuels in production processes also benefit. 

Legal entities and individuals also receive subsidies, 
grants, benefits (tax, credit) to encourage the use of 
energy‑ saving technologies, equipment and materials. 
Financial incentives contribute to the efficient use of 
traditional energy resources and the development of 
alternative energy. Stimulating the introduction of 
renewable energy in Ukraine is carried out through 
a “green” tariff for electricity produced from alterna‑
tive sources, and the provision of customs and tax ben‑
efits. It should be noted that today in the budget sphere 
there are no effective incentives for energy saving.

The economic mechanism of motivation for the 
introduction of energy‑ saving technologies at the en‑
terprise is based on the provisions of legislative and 
regulatory support of energy saving, state control and 
regulation, which meet the requirements of reducing 
the energy intensity of production processes. Pricing 
should reflect the true ratio of production costs, en‑
ergy transportation and consumer solvency. Effective 
governance and self‑government should promote the 
rational use of energy, information provision and pro‑
motion of best national and foreign practices, training 
of production staff and the population on the economic 
use of energy resources [15, p. 154].

Considerable attention should be paid to the compa‑
ny’s management to maintain employee motivation, as 
unfair or non‑transparent distribution of material incen‑
tives among employees will lead to reduced motivation 
and in some cases to the opposite effect — harm. There‑
fore, it is necessary to involve employees in the manage‑
ment of the enterprise and thus form a complete picture 
of the processes taking place. Awareness of problems and 
successes, participation in the redistribution of finances 
will allow employees to avoid situations of injustice.

An effective measure that helps to increase the level 
of energy saving in the enterprise is a salary that will 
encourage employees to save energy. The company can 
financially stimulate its employees for the results of 
work, in particular, to save energy, as well as bring them 
to financial responsibility for energy consumption.

In our opinion, the funds received from energy sav‑
ing should be accumulated in a special energy saving 
fund. It will serve as a source of funding for energy 
saving measures. The creation of an energy and re‑
source saving fund at the enterprise will provide an 
economic basis for a set of energy saving works. The 
creation of such a fund at the enterprise, in partic‑
ular, will contribute accumulation of funds for the 
implementation of energy efficient projects and the 
implementation of energy saving programs; — stimu‑
lating the company’s staff to implement energy saving 
measures; — improvement of material and technical 
base of energy service of the enterprise; — financing 
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of research works on the problem of energy saving; 
— repayment to banks of loans obtained for the im‑
plementation of energy saving measures [16, p. 5–14].

Thus, the presence of an energy saving fund at the 
enterprise will help to solve a number of production 
problems. Organizational and economic mechanism 
of energy saving includes a number of measures that 
promote the efficient use of energy saving potential 
during the implementation of production processes.

It should be noted that real energy savings in practice 
are achieved through the use of financial and economic 
measures, which include economic and market mecha‑
nisms, advanced technologies [17, p. 368] and favorable 
energy tariffs. Thus, the essence of the organizational 
and economic mechanism of energy saving at the enter‑
prise ensures the effective use of economic, technical 
and organizational measures for energy saving.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. Organizational and 
economic mechanism of energy saving in enterpris‑
es includes organizational and economic methods of 
influencing economic and organizational factors of 
energy saving in production per unit products. In turn, 
this helps to increase the economic potential and ef‑
ficiency of the enterprise. The basis for the creation 
of organizational and economic mechanism of energy 
saving in enterprises is the company’s profit and its 
financial stability, which based on the rational use of 
energy saving potential. Thus, the organizational and 
economic mechanism of energy saving is a system of in‑
terconnected economic and organizational components 
that reduce energy costs and direct the introduction 
of energy‑ saving technologies into production, taking 
into account the benefits of innovative achievements.
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Summary. The hotel and restaurant industry has been considered one of the most successful types of small business in 
recent decades. After all, the funds that are invested in this activity return 6 times faster than the funds that are invested in 
any other area.

But unfortunately, today the hospitality industry is considered to be one of the most affected businesses from the global 
crisis caused by COVID-19.

As a result, the owners of restaurants and hotels were forced to close, change the format of production, dispose of raw 
materials that suppliers delivered to the establishments, a large number of hotels due to lack of tourists ceased operations. 
Even after the quarantine restrictions have been eased, this area is just beginning to regain its economic momentum. Owners 
who have managed to keep up with the influx have had to take the following measures: additional funds for personal protective 
equipment, stickers with appropriate distance marking, develop additional instructions for work in the institution and reception, 
and of course restrictions on the holding of ceremonial events, accompanied by banquets, dinners, buffets and the appropriate 
number of persons entitled to sit at one table.

However, under severe restrictions, business owners and their chefs were allowed to look at running this type of small busi-
ness from the other side, as a result of creative and bold ideas of the owners, which helped some establishments not only not 
to close but also to become popular.

Key words: pandemic, hospitality, cooking box, online restaurant.

Statement of the problem. There is a sharp decline in 
hospitality in Ukraine and around the world today, 

a factor linked to the global coronavirus epidemic. In 
today’s conditions in this area, it is necessary to im‑
press guests with its innovative approach to doing this 
type of business and adhere to quarantine restrictions.

Looking at the static data for 2019–2020, we can 
conclude that many institutions that could not keep 
the guest closed, because the introduction of strict 
quarantine restrictions has led to the need to create 
modern, interesting and new format institutions, re‑
spectively, which are adapted to modern life [1, p. 121; 
2, p. 364; 3, p. 383].

Today, restaurant businesses are rethinking their 
business in terms of the Internet and its new culture 
and opportunities.

Analysis of recent researches and publications. 
Powerful is the direction of research work, which was 
formed at the National University of Food Technology, 
Kyiv National University of Trade and Economics, 
Kharkiv State University of Food and Trade, univer‑
sities in the United States and Great Britain. A signif‑
icant number of scientific publications in the direction 
of solving global problems that have befallen the world 
as a result of the pandemic, which has significantly 
affected the field of restaurant services. Attention 
is paid to the development of creative and conceptual 
institutions, with a new concept and format of doing 
business and, of course, compliance with all sanitary 
and epidemiological norms.

It is proved that the prospects of this sphere are not 
only in the economy of the state but also in the world.
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Formulation purposes of article (problem). High‑
lights and suggestions for resolving the crisis that hit 
the hospitality industry practical recommendations 
on the example of successful establishments that were 
able to return guests after knockdowns.

The main material. The growing pace of modern life 
is becoming more mobile (users of mobile devices have 
ample opportunities to purchase restaurant products 
through convenient applications). Promising domi‑
nance of information and communication technologies 
creates not only the possibility of maintaining viabil‑
ity during the global fight against the pandemic, but 
also new prospects for the development of restaurant 
business enterprises through the introduction of al‑
ternative innovative solutions [4, p. 2].

Mobile applications in virtual objects have led to 
the emergence of creative directions for the develop‑
ment of restaurant businesses and their approach to 
consumers. Today, the consumer can order culinary 
meals without leaving home, work or in other various 
situations that limit the appropriate time to visit the 
restaurant business. Interactive technologies allow the 
consumer to watch how culinary dishes are prepared 
through a webcam in the kitchen. Michelin–starred 
chef Massimo Bottura stayed at home for the time of 
quarantine and launched a culinary show “Kitchen 
Quarantine” on Instagram. Several times a week, he 
and his family prepare dinner and share culinary expe‑
riences. Many people who are forced to stay at home are 
interested to see the experience of the Michelin boss.

Well–known Ukrainian chefs also began to active‑
ly develop their food blog during the pandemic. The 
brightest chefs of Ukraine, who actively ran social 
pages, answered questions and organized online mar‑
athons: Volodymyr Yaroslavsky, Olga Martynovs‑
ka, Yevhen Klopotenko, Denis Shagov, Alisa Cooper, 
Eduard Nasyrov are the most famous, these chefs 
impressed the people of Ukraine incredible and at the 
same time simple recipes and an amazing combination 
of various ingredients.

As a result, after the quarantine restrictions were 
lifted, a large number of guests began to visit their es‑
tablishments, because during the quarantine consumers 
saw famous chefs from the other side, namely without 
a team of talented and promising assistants, they also 
proved that it is possible, and not only from the exotic.

But not only chefs have focused on the development 
of social pages, but also restaurateurs are actively 
involved and invest in the development of this tool for 
promotion, ie the restaurant business and its brand 
through the use of social media, the content of which 
is created or updated. namely, social media marketing 
(SMM) [4, p. 2; 5, p. 1; 6, p. 93].

Because last year not only in Ukraine but in the 
world there was a global digitalization: menu by QR–
code, pages in social networks, sites, telegram chan‑
nels, etc. The way the guest chooses the establishment 
has also changed: people communicate less in person, 
more — through messengers.

Among the popular platforms used by consumers 
are not only the popular “Facebook”, “Instagram” and 
“Twitter”, but also the social Internet service and pho‑
to hosting “Pinterest”, the business social network 
“LinkedIn”, microblogging services “Tumblr” and 
“Flickr”, video hosting “YouTube” and “Vimeo”, new 
formats for hosting video files “Coub”, “Vine”, as well 
as individual messengers “WhatsApp”, “Viber” and 
“Telegram”. It is the maintenance of these social pages 
by experts is the key to the success of the introduction 
of this type of business.

However, it is necessary not only to run your blog 
successfully, but also to look for new approaches, for‑
mats of doing this type of business.

That is why the owners of establishments around 
the world are in search of innovative solutions, from 
changing the format of the establishment to individual 
capsules, so that guests are at a safe distance from 
each other [4, p. 1].

One of the creative networks in Ukraine was Cher‑
nomorka LLC, the owners of the institution launched 
the country’s first online restaurant.

That is, in a real–time virtual establishment, guests 
have the opportunity to chat with waiters, place or‑
ders, choose from a shop window fish or seafood from 
which they wanted to cook for them and get a ready 
order quickly enough.

To visit the online restaurant you need to go from 
any device to the page of the institution, choose 
a waiter for the photo posted on the site, after which 
the system will automatically launch a direct video 
link in the browser with the team of LLC “Cherno‑
morki”, except video communication, guests have 
access to an online chat function, where they can 
write during the time as the order is executed, the 
message will be received by the waiter who serves 
the guest.

The waiter accepts the order and forms it, the guest 
has the opportunity to either pick up the dish at the 
point of delivery, or through delivery, payment for 
the order in the online establishment is made in two 
formats — cash or non–cash.

Keeping your distance when visiting restaurants 
is the first and key safety measure. Some entrepre‑
neurs took it literally and offered certain solutions, 
namely in Germany, the institution “Burger King” was 
able to adapt their branded cardboard crowns to the 
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requirements, ie simply increased them in diameter, 
so guests keep their distance from each other.

In Schwern, Germany, the owners of the Rote café 
offered guests straw hats with foam poles attached 
to them.

Also, some owners, in order to limit the number 
of guests at the tables, put soft toys behind them, or 
improvised cardboard guests.

In Amsterdam, in order to maintain social distance 
in the institution, introduced transparent capsules, 
which accommodate tables for two. In turn, almost at 
the same time as their Dutch counterparts, Ukrainian 
restaurateurs created bubbles for their guests. In par‑
ticular, the Lviv restaurant “Very High Kitchen” has 
installed domed transparent greenhouses around the 
tables on the roof of the building on Rynok Square.

Owners of gourmet restaurants with Michelin 
stars were even more desperate than ordinary entre‑
preneurs, because guests visited their establishments 
not only because of the impeccable service, but also got 
aesthetic pleasure from the dishes, due to their design, 
that is why these dishes using shipping containers are 
inappropriate.

The owners of the restaurant “Narisawa” in To‑
kyo, which is among the top 20 best restaurants in the 
world, have created appropriate delivery chains that 
combine the brand aesthetics of the restaurant and ease 
of transportation. In addition, they have introduced 
an additional “Keep in touch with the farmer” ser‑
vice, encouraging their guests to buy vegetables from 
partner farms with which the restaurant itself works.

Brat Restaurant, one of London’s top establish‑
ments, has become a high–quality fresh food store 
during quarantine. At the time, The Cheese Bar, a Brit‑
ish chain of cheese restaurants, launched a transport 
to deliver food to various parts of the UK.

The delivery schedule is published on the restau‑
rant’s website, and guests can come on a certain day 
to buy their favorite dish.

The owners of the world–famous Starbucks have 
rethought the key concept of “third place” — meaning 
when guests can relax and unwind outside the home 
or work. As a result, Starbucks has decided to speed 
up the process of deploying a network of self–pick‑
up points, where coffee drinks can be purchased only 
through the windows.

In order to free up capacity for the new format of 
coffee shops, for example in cities such as New York, 
Boston and Chicago, the company is forced to close 
about 400 outlets.

One of the new formats of shop–restaurant / cafe, 
etc. is the combination of retail with the food business. 
The room is divided into two zones: in one you can buy 

something, and in the other — to eat. They usually sell 
chocolate and other sweets, wines, dairy products and 
gastronomic products. Such institutions are designed 
on small areas, from 50 m2.

This format of the institution is most in demand at 
first quarantine, because they allowed to work during 
the lockdown. The owners fenced off the food area with 
tape or a chain, and the goods continued to be sold.

This format, according to the expert, is promising 
outside the lockdown, because it creates a synergy 
effect: the store attracts restaurant audiences and 
vice versa.

Also, one of the most popular and popular services 
today is the creation and implementation of “Cooking 
box”. The purpose of this service is that it is the de‑
livery of a semi–finished product of a high degree of 
readiness for home cooking of restaurant dishes with 
a minimum amount of heat treatment.

Guests choose a menu for themselves, and employ‑
ees deliver semi–finished products along with a de‑
tailed recipe to customers.

Restaurant analysts estimate that the introduction 
of this service will not only reduce the time of cooking, 
but from an economic point of view it is more profitable 
than visiting a restaurant or supermarket.

Because the owners of the restaurant buy raw mate‑
rials at wholesale prices, firstly, and secondly, guests 
are delivered only the required amount per serving, 
so you will not have unused ingredients.

Especially tangible benefits when buying exotic 
ingredients.

Demand in society in humans is at the genetic level, 
unfortunately due to the pandemic movement is limit‑
ed and of course communication, even when the quar‑
antine is relaxed, it is forbidden to organize so–called 
evenings, workshops, menu presentations, etc., as 
a result many people are outraged and even depressed.

The owners of the American restaurant chain Chi‑
potle Mexican Grill quickly realized what people were 
missing and organized the Chipotle Together project.

Every day on their Twitter page there is a link to an 
online lunch at Zoom. Popular personalities and stars 
become guests of such video conferences. Guests can 
join the meeting by reserving a seat the day before. The 
campaign was one of the most successful for Chipot‑
le. After all, thanks to collaboration with celebrities, 
they were able to promote their brand among a young 
audience of fans.

Domestic restaurateurs quickly adopted the ex‑
perience of foreign colleagues and carry out similar 
activities. For example, Dogs & Tails and “Wave” or‑
ganize online parties, and “Chinese Hello” conducts 
live meditations.



22

// Економіка //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 6 (50), 1 т., 2021

The main business card of any institution at all 
times was the menu, because the guest first gets ac‑
quainted with it and the concept of the institution.

Of course, traditionally at the beginning of the 
summer season, a summer menu is developed and im‑
plemented. However, in the last two years, institutions 
have a completely different task — to adapt to new 
conditions.

The owners of the restaurant “Bread” launched 
the Easter menu and delivered delicious Easter cakes.

The restaurants of the La Famiglia chain have de‑
veloped a wish list, which must be in the Easter basket, 
the guests chose from the list of items, and the chefs 
designed the basket accordingly.

The owners of French restaurants Très FRANÇAIS of‑
fer their guests dishes from a special “quarantine” range, 
add vitamins to the menu to support the guest’s immu‑
nity, or provide the service of a cook on departure, the 
employee prepares a dish at the request of the customer.

If you analyze the culinary direction, the restaurant 
consulting Olga Nosova believes that the future lies in 
Asian dishes. In Ukrainian restaurants, the first place 
is still occupied by European cuisine — a mix of Italian, 
Ukrainian, German, French. The second is eastern.

In large cities, Asian dishes are offered: Chinese, 
Korean, Thai, in small — Georgian. According to her, 
Asia is the new Italy, its cuisine will come to the fore 
in Ukrainian city restaurants for 30 years.

Today, vegetarian dishes are becoming relevant, 
due to the reduction of meat consumption. As a re‑
sult, vegetables and nuts are eaten more. This is what 
caused the appearance of vegetable meat, such as Be‑
yond Meat.

However, experts believe that people will switch to 
plant foods not through veganism, but more to support 
the idea of menopause — a trend of frugal treatment 
of the planet’s resources, including restrictions on 
meat consumption

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. Virologists believe that 
the world will increasingly face a pandemic. That is 
why the creation of new formats of institutions, or 
creative approaches to running existing businesses is 
more relevant and timely than ever.

The advantage of the new formats and concepts of 
the institution is that guests will feel and try some‑
thing new. They will be able to discover a new world of 
restaurant business. Of course, to stay afloat today, 
you need to invest significant finances and efforts in 
the development of your business, because globally 
during the pandemic, the gastronomic habits of Ukrai‑
nians have not changed, because the year is not enough 
to transform tastes. However, visitors have become 
more attentive to external factors: the cleanliness of 
the institution, the neatness and appearance of the 
waiters, social distance, and so on.
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE:  
ESSENCE, CLASSIFICATION, EVALUATION METHODS

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ ОЦІНКИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Summary. Uncertainty of the external environment significantly affects the development of the enterprise in the strategic 
perspective. That is why to ensure the effective functioning of the enterprise should take into account the possible consequences 
of factors of direct and indirect influence, as well as assess the internal potential of the enterprise to identify possible reserves 
and promising areas of development.

The purpose of the article is to analyze the existing approaches to defining the concept of enterprise development, to con-
sider the main classification features, as well as to systematize the existing approaches to assessing the development of the 
enterprise.

The article considers the approaches of domestic and foreign scientists to the definition of enterprise development and pro-
vides an author’s definition of this concept.

Among the main classification features of enterprise development were the following: stability, location, scale, openness to 
the researcher, control over changes, the activities of the subject of development, the temporality of the length, the ability to 
manage, the stability of the state, the by, along the line of development, by certainty, by the nature of growth, by the nature 
of changes, by direction, by type of trend, by goals, complexity and scale of changes, by individuality, by direction of business 
structures, by life cycle stages, by objects changes, according to the subject of development.

In assessing the development of the enterprise, scientists use a significant amount of indicators and their dynamics. Among 
the main groups were considered performance indicators, product indicators, resource indicators, operating indicators, indica-
tors of the management system, indicators of the level of development. The article also considers a list of methods that can be 
used to assess the development of the enterprise.

The obtained results can be used in the development of a system for assessing the level of development of the enterprise, as 
well as an integrated assessment of the development of the enterprise on the basis of certain groups of indicators.

Key words: enterprise development, enterprise development assessment, enterprise development indicators.

Анотація. Невизначеність зовнішнього середовища суттєво впливає на розвиток підприємства у стратегічній пер-
спективі. Саме тому для забезпечення ефективного функціонування підприємству слід враховувати можливі наслідки 
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факторів прямого та опосередкованого впливу, а також оцінювати внутрішній потенціал підприємства для виявлення 
можливих резервів та перспективних напрямків розвитку.

Метою статті є проаналізувати наявні підходи до визначення поняття розвитку підприємства, розглянути основні 
класифікаційні ознаки, а також систематизувати наявні підходи до оцінки розвитку підприємства.

У статті розглянуто підходи вітчизняних та іноземних вчених до визначення поняття розвитку підприємства та надано 
авторське визначення цього поняття.

Серед основних класифікаційних ознак розвитку підприємства були виділені наступні: за стабільністю, за місцем 
протікання, за масштабом, за відкритістю до дослідника, за контролем над змінами, за діяльністю суб’єкта розвитку, 
за тимчасовістю протяжності, за можливістю управління, за стабільністю стану, за шляхом, за лінією розвитку, за досте-
менністю, за характером росту, за характером змін, за напрямом, за типом тренду, за цілями, складністю та масштабом 
змін, за індивідуальністю, за напрямом розвитку підприємницьких структур, за стадіями життєвого циклу, за об’єктами 
змін, за представленням суб’єкту розвитку.

При оцінюванні розвитку підприємства науковці використовують значний обсяг показників та їх динаміку. Серед ос-
новних груп було розглянуто показники ефективності, показники продукції, показники ресурсів, показники операційної 
діяльності, показники системи менеджменту, показники рівня розвитку. Також у статті розглянуто перелік методів, які 
можуть бути використані з метою оцінювання розвитку підприємства.

Отримані результати можуть бути використані при розробці системи оцінювання рівня розвитку на підприємстві, 
а також інтегральному оцінюванні розвитку підприємства на основі визначених груп показників.

Ключові слова: розвиток підприємства, оцінювання розвитку підприємства, показники розвитку підприємства.

Аннотация. Неопределенность внешней среды существенно влияет на развитие предприятия в стратегической пер-
спективе. Именно поэтому для обеспечения эффективного функционирования предприятию следует учитывать возмож-
ные последствия факторов прямого и косвенного воздействия, а также оценивать внутренний потенциал предприятия 
для выявления возможных резервов и перспективных направлений развития.

Целью статьи является проанализировать имеющиеся подходы к определению понятия развития предприятия, рас-
смотреть основные классификационные признаки, а также систематизировать имеющиеся подходы к оценке развития 
предприятия.

В статье рассмотрены подходы отечественных и зарубежных ученых к определению понятия развития предприятия 
и предоставлены авторское определение этого понятия.

Среди основных классификационных признаков развития предприятия были выделены следующие: по стабильно-
сти, по месту протекания, по масштабу, по открытости к исследователю, по контролю над изменениями, по деятельности 
субъекта развития, по временности протяженности, по возможности управления, по стабильности состояния, по пути, 
по линии развития, по подлинность, по характеру роста, по характеру изменений, по направлению, по типу тренда, 
по целям, сложности и масштабу изменений, по индивидуальности, по направлению развития предпринимательских 
структур, по стадиям жизненного цикла, по объектам изменений, по представлению субъекта развития.

При оценке развития предприятия ученые используют значительный объем показателей и их динамику. Среди ос-
новных групп были рассмотрены показатели эффективности, показатели продукции, показатели ресурсов, показатели 
операционной деятельности, показатели системы менеджмента, показатели уровня развития. Также в статье рассмо-
трен перечень методов, которые могут быть использованы для оценки развития предприятия.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке системы оценки уровня развития предприятия, а 
также интегральном оценке развития предприятия на основе определенных групп показателей.

Ключевые слова: развитие предприятия, оценки развития предприятия, показатели развития предприятия.

Formulation of the problem. Uncertainty of the 
external environment significantly affects the 

development of the enterprise in the strategic perspec‑
tive. That is why to ensure the effective functioning 
of the enterprise should take into account the possible 
consequences of factors of direct and indirect influence, 
as well as assess the internal potential of the enterprise 
to identify possible reserves and promising areas of 
development.

Despite the increased interest in this issue from 
both scientists and business leaders, there is current‑
ly no single approach to assessing the development 
of the enterprise, which necessitates improving the 
conceptual framework and systematization of existing 
assessment methods to improve management.

Analysis of research and publications. The issue 
of enterprise devoted their works of domestic and for‑
eign scientists, including: E. Korotkov, M. Afanasyev, 
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V. Rogozhin, V. Rudyka, A. Averyanov, V. Rapoport, 
E. Yakovenko, B. Kuchin, R. Yeremeychuk, D. Evdoki‑
mova, R. Akoff, S. Mocherny, І. Otenko, V. Zabrodsky, 
M. Kyzym, О. Tyshchenko, Y. Ivanov, S. Illiashenko, 
Y. Shypulina, N. Illiashenko, O. Rayevnyeva, O. Is‑
tremska, H. Vereshchagina, V. Ponomarenko, O. Push‑
kar, O. Tridid, D. Raiko, I. Grechkosiy, O. Osychka, 
M. Krochak, L. Andreeva, O. Lysak, E. Didenko, 
V. Zhykhareva and others.

The purpose of the article. The purpose of the ar‑
ticle is to analyze the existing approaches to defining 
the concept of enterprise development, to consider the 
main classification features, as well as to systematize 
the existing approaches to assessing the development 
of the enterprise.

Research methods. A complex of theoretical research 
methods has been used: deduction and induction, anal‑
ysis and synthesis, comparison, generalization, system‑
atization and interpretation of results. The methodolog‑
ical and informational basis of the work is scientific 
works of domestic and foreign scientists and practi‑
tioners, materials of periodicals, Internet resources.

Result. Every year, a large number of new compa‑
nies appear in each country in various areas of man‑
agement. Information on the share of newly created 
enterprises in relation to the existing enterprises of 
the respective country for 2013–2017 for all indus‑
tries, construction and services, except for insurance 
activities of holding companies, was studied. It can 
be concluded that the largest percentage of newly es‑
tablished enterprises in relation to existing ones is 
observed in Latvia and Lithuania. Relatively low rates 
are observed in Germany, Italy and Belgium.

However, every year a significant proportion of 
enterprises cease to exist. The highest percentage of 
closed enterprises is observed in Lithuania and the 
Portugal, as well as in Bulgaria in 2017.

It can be concluded that in most of the analyzed 
countries the share of newly created enterprises ex‑
ceeds the share of closed enterprises for the corre‑
sponding year. However, in Bulgaria and Lithuania 
there is a significant excess of the share of closed en‑
terprises over the share of newly created ones.

Figure 1 provides information on the survival rates 
of enterprises during the first, third and fifth years 
of existence for enterprises in different countries.

It can be concluded that during the first five years 
of existence, less than half of the enterprises in most 
countries continue to operate. The lowest rates are 
observed in Lithuania and the Portugal, and the high‑
est in Belgium and Netherlands. It is not possible to 
compare the obtained results with similar indicators 
of activity of Ukrainian enterprises, as in recent years 

in Ukraine there is no observation of the considered 
indicators.

The results of the survival of enterprises during the 
first five years of their existence and the comparison 
of the share of newly created and closed enterprises 
indicate the need to pay sufficient attention to the 
issue of enterprise development planning in the stra‑
tegic perspective.

The issue of determining the development of en‑
terprises is given enough attention among domestic 
and foreign scientists. However, currently there is 
no single approach to the definition of the analyzed 
concept.

V. Ponomarenko, O. Pushkar, O. Tridid consider 
the development of the enterprise as a type of change 
that increases the degree of organization of the sys‑
tem; as a separate system within the enterprise, which 
combines innovative processes that lead to quantitative 
and qualitative changes in all functional areas of the 
enterprise [10, р. 56].

O. Istremska, H. Vereshchagina consider the devel‑
opment of the enterprise from the standpoint of the di‑
rectional process of changing the quality of the object, 
accompanied by transformations of its internal and 
external relations, ensures the unity of stability and 
adaptability of the object system to the environment 
and thus ensures its viability for the longest possible 
period of time [15, р. 20].

M. Afanasyev, V. Rogozhin, V. Rudyka define the 
development of the enterprise as an objective change 
only in the qualitative characteristics of the system, 
due to both the fundamental laws of nature (unity and 
struggle of opposites, the transition from quantity to 
quality, the development of society in a spiral and up) 
and regularities of functioning of concrete systems (ag‑
ing of the equipment, accumulation of experience and 
knowledge by workers, depletion of natural resources) 
at which new properties of system are formed [1, р. 27].

M. Kyzym, O. Tyshchenko, Y. Ivanov consider the 
development of the enterprise from the standpoint 
of quantitative and qualitative changes that lead to 
increased strategic potential, the formation of new 
and strengthening existing competitive advantages, 
taking into account the influence of internal and ex‑
ternal factors [7, р. 72].

O. Rayevnyeva considers the development of the 
enterprise as a unique process of transformation of an 
open system in space and time, which is characterized 
by a permanent change of global goals of its existence 
through the formation of a new dissipative structure and 
its transfer to a new attractor of functioning [11, р. 108].

V. Zabrodsky, M. Kyzym define the development 
of the enterprise as a process of transition of the eco‑
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nomic and production system to a new, better state by 
accumulating quantitative potential, changing and 
complicating the structure and composition, resulting 
in increasing its ability to resist the destructive effects 
of the environment and efficiency [6, р. 6].

D. Raiko defines the development of the enterprise 
as a process of changing the structure and properties 
of this socio‑ economic system for better compliance 
with the external and internal environment [12, р. 57].

Summarizing the different approaches, we can 
conclude that the development of the enterprise is 
considered as:

 – change (E. Korotkov, M. Afanasyev, V. Rogozhin, 
V. Rudyka, V. Rapoport, E. Yakovenko, B. Kuchin, 
R. Yeremeychuk, R. Akoff, S. Mocherny, M. Kyz‑
ym, О. Tyshchenko, Y. Ivanov, V. Ponomarenko O. 
Pushkar, O. Tridid);

 – movement (A. Averyanov);
 – process (D. Evdokimova, V. Busel, O. Rayevnyeva, 

V. Zabrodsky, M. Kyzym, O. Istremska, H. Veresh‑
chagina, D. Raiko).
Thus, the development of the enterprise — the 

process of cumulative qualitative changes in the 
system while maintaining its integrity, due to the 
movement from one qualitative state to another, by 
quantitative accumulation in the object, meeting 
the objectives of the enterprise and taking into ac‑
count the constraints is to increase the ability of the 
enterprise to counteract the negative effects of the 
external environment, increase the level of adapta‑
tion of the enterprise to the external environment, 
increase viability, increase the potential of the en‑
terprise, strengthen competitive advantages over 
a long period of time.
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The scientific literature presents a large number of 
approaches to the classification of enterprise develop‑
ment on various grounds. Table 1 discusses approaches 
to the classification of enterprise development.

To ensure the development of the company it is 
advisable to implement in its activities the process of 
strategic planning, which will allow the company to 
consider possible ways to achieve goals, based on the 
analysis of external and internal factors of the enter‑
prise and aimed at choosing the optimal strategy and 
formation. Usually companies develop several strate‑
gies for enterprise development and adopt those that 
are characterized by acceptable for them indicators of 
economic efficiency.

In assessing the development of the enterprise, 
scientists use a significant amount of indicators and 
their dynamics. Among the main groups are [13, 
р. 234–236]:
 • efficiency indicators (S. Pokropivny, M. Baka‑
nov, A. Sheremet, O. Pavlovska, N. Prytulyak, 

N. Nevmerzhytska, O. Kuzmin, M. Tymoschuk, 
M. Korobov, O. Melnyk, A. Zagorodniy);

 • product indicators (O. Kuzmin, M. Tymoschuk, 
M. Bilyk, M. Bakanov, A. Sheremet);

 • resource indicators:
 – material (O. Kuzmin, M. Tymoschuk, M. Bakanov, 

A. Sheremet, L. Timofeeva, N. Gorytska);
 – financial (O. Kuzmin, M. Tymoschuk, O. Pavlovs‑

ka, N. Prytulyak, N. Nevmerzhytska, M. Korobov, 
B. Andrushkiv, I. Alekseev);

 – labor (O. Kuzmin, M. Tymoschuk, V. Gerasymchuk, 
R. Feshchur, I. Oleksiv, O. Melnyk, G. Zakhar‑
chyn);

 – energy (O. Kuzmin, M. Tymoschuk);
 – information (S. Ilyashenko);
 – intangible (O. Kuzmin, M. Tymoschuk).
 • indicators of operational activity (O. Kuzmin, M. Ty‑
moschuk, O. Pavlovska, N. Prytulyak, N. Nevmer‑
zhytska, M. Chumachenko, O. Melnyk, A. Sheremet, 
J. Poplavska);

Table 1
Approaches to the classification of enterprise development

Classification feature Types of development

For stability [4] Resistant; unstable

At the place of occurrence [9, p. 144] External; internal

On a scale [9, p. 144] Element development (microdevelopment); development of the 
system as a whole (macro development)

For openness to the researcher [8] Observed, latent

For control over changes [8] Controlled; uncontrolled

By activity of the subject of development [8] Adapted; transforming

By temporal length [8] Short‑term; long‑term

For the management [5] Managed, stable

By the stability of the state [2, p. 54–55] Stable, unstable

Along the way [3] Extensive, intense

Along the line of development [3] Progress, regress, pulsation, immutability

For authenticity [3] Exogenous; endogenous

By the nature of growth [3] Creative; imitation

By the nature of change [3] Directional; cyclic; spiral

By direction [3] Quantitative aspect; structural aspect; qualitative aspect

By type of trend [3] Linear; nonlinear

For the purposes of change [3] Simple; expanded

By the complexity of change [3] Elementary; integrated; systemic

On the scale of change [3] Local; general corporate

By individuality [3] Individual; general

In the direction of development of business structures 
[3]

Vertical integration; horizontal diversification; deepening of 
the market

By stages of the life cycle [3] Initial; gradually progressive; constant; degressive; anti‑crisis

By objects of change [3] Organizational; technical and technological; social; economic

According to the subject of development [3] Projective; non‑projective

Source: built by the author on the basis [2–5; 8; 9]
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 • indicators of the management system (M. Bakanov, 
A. Sheremet, O. Kuzmin, O. Mukan, O. Melnyk, R. 
beruber, E. Krykavsky);

 • indicators of the level of development (S. Bestuzheva, 
S. Pokropivny).

Among the indicators of the level of development 
are the market share, the share of certified products 
in accordance with international standards, the in‑
dex of price competitiveness, knowledge intensity of 
products, the level of market satisfaction, integrated 
assessment of investment attractiveness and more.

Among the methods of assessing the development 
of the enterprise can be distinguished [14, р. 226–
228]: Data Envelopment Analysis, Performance Mea‑
surement in Service Business, Balanced Scorecard, 
Board panel, DuPont model, Meisel model, Effective 
Progress and Performance Measurement, Stakeholder 
model, prism of efficiency, Economic Value Added, 
Performance Pyramid, Quantum Performance Mea‑
surent, Evaluation of Ernst & Young’s achievements, 
Business Management Window, System of indicators 
J. I. Case Agricultural Equipment Group, Model “Cat‑
erpillar”, The concept of the internal market “Hewlett‑ 
Packard”, System of indicators for evaluating the 
management of the enterprise, Early warning system 
based on control indicators, System of performance 
evaluation indicators, multi‑ criteria model for di‑
agnosing enterprise development based on business 
indicators O. G. Melnyk, system for assessing the 
development of enterprises based on 4 groups of in‑
dicators M. R. Tymoschuk, indirect method of assess‑
ing the development of enterprises V. Yu. Samulyak, 

R. V. Feshchura, system of indicators of technical 
and technological component of economic security of 
the enterprise F. I. Evdokimova, V. S. Belozubenko, 
model of assessing the development of the enterprise 
Yu. S. Pogorelov.

Each of the considered methods has its advantages 
and disadvantages, and also uses different groups of 
indicators that reflect the areas and results of activ‑
ities. The company should choose the method of as‑
sessing the development of the enterprise depending 
on the ability to assess groups of indicators used by 
each of these methods.

Conclusions and prospects for further research. 
Ensuring the economic development of the enterprise 
is one of the most important tasks facing the manage‑
ment of the enterprise. To assess the development it 
is necessary to take into account a significant number 
of factors, both external and internal environment, as 
the company operates in conditions of uncertainty, 
increased competition and constant dynamic changes 
in business conditions.

Currently, there is no single method of assessing 
the development of the enterprise, which would take 
into account all major groups of external and internal 
factors, so the company must choose the most effec‑
tive, taking into account their strengths and weak‑
nesses, as well as their use in a particular enterprise.

The obtained results can be used in the development 
of a system for assessing the level of development of 
the enterprise, as well as an integrated assessment 
of the development of the enterprise on the basis of 
certain groups of indicators.
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Summary. The article defines that today there are three levels of strategic management of the enterprise: corporate strat-
egy, business strategy and functional strategy. Five goals of strategic management of the enterprise are defined which are the 
following: are essential and can provide exact analytical base for the purposes and realization of the enterprise; make full use 
of market opportunities, adaptation to the capabilities and resources of the enterprise; in accordance with the resources of the 
enterprise and the managerial ability of the entrepreneur to determine the allowable degree of risk; should be integrated into 
the organizational culture and value system of the entrepreneur.

The basis for the implementation of the innovation strategy is the Chinese company “Huawei Technologies Co”, is a leading 
global provider of solutions in the field of information and communication technologies (ICT).

The formation of innovative strategic development of the enterprise is determined by the following key aspects: development 
of an existing product on the world market and its presentation on the domestic market; entering a similar market in develop-
ing countries with a product range tailored to local needs; access to developed markets, offering business solutions aimed at 
reducing the costs of local operators; product development and improvement, using research centers and research, acquisition, 
creation of joint ventures; competition with world players in foreign markets.

The company’s internationalization strategy is determined by the global competitive environment through cooperation with 
leading companies in the production of equipment for computer networks and telephony, creation of research centers, estab-
lishment of subsidiaries, use of direct exports with the establishment of commercial representation and joint ventures. The 
company is set to occupy a free niche in the market, acting as a kind of “profitable addition” to the strategy of large companies 
in the industry.

Key words: strategy, innovation strategy, strategic management

Анотація. В статті визначено, що на сьогоднішній день існує три рівні стратегічного управління підприємством: 
корпоративна стратегія, бізнес- стратегія та функціональна стратегія. Визначено п’ять цілей стратегічного управління 
підприємством які полягають у наступному: є суттєвими і може забезпечити точну аналітичну базу для цілей і реалізації 
підприємства; повною мірою використовувати ринкові можливості адаптація до здібностей та ресурсів підприємства; 
відповідно до ресурсів підприємства та управлінської здатності підприємця визначати допустимий ступінь ризику; слід 
інтегрувати до організаційної культури та системи цінностей підприємця.

База для впровадження інноваційної стратегії є китайська компанія “Huawei Technologies Co”, є провідним світовим 
постачальником рішень в сфері інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ).
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Формування інноваційного стратегічного розвитку підприємства визначають такі ключові аспекти: розробка існую-
чого продукту на світовому ринку та його представлення на внутрішньому ринку; вихід на подібний ринок у країнах, що 
розвиваються, з товарним асортиментом, пристосованим до місцевих потреб; вихід на розвинені ринки, пропонуючи 
бізнес- рішення, спрямовані на зменшення витрат місцевих операторів; розробка та вдосконалення продукції, використо-
вуючи наукові центри та дослідження, придбання, створення спільних підприємств; конкурентна боротьба зі світовими 
гравцями на зовнішніх ринках.

Запропоновано стратегію інтернаціоналізації компанії яку визначає глобальне конкурентне середовище через співп-
рацю з провідними компаніями у виробництві обладнання для комп’ютерних мереж та телефонії, створення наукових 
центрів, створення дочірніх підприємств, застосування прямого експорту із створенням комерційного представництва 
та створення спільних підприємств. Компанія налаштована зайняти вільну нішу ринку, виступаючи свого роду “вигідним 
доповненням” в стратегії великих компаній галузі.

Ключові слова: стратегія, інноваційна стратегія, стратегічне управління

Аннотация. В статье определено, что на сегодняшний день существует три уровня стратегического управления пред-
приятием: корпоративная стратегия, бизнес- стратегия и функциональная стратегия. Определены пять целей стратеги-
ческого управления предприятием которые заключаются в следующем: являются существенными и могут обеспечить 
точную аналитическую базу для целей и реализации предприятия; в полной мере использовать рыночные возможности 
адаптация к способностям и ресурсов предприятия; в соответствии с ресурсами предприятия и управленческой способ-
ности предпринимателя определять допустимую степень риска; следует интегрировать в организационную культуру и 
системы ценностей предпринимателя.

База для внедрения инновационной стратегии является китайская компания “Huawei Technologies Co”, является веду-
щим мировым поставщиком решений в сфере информационно- коммуникационных технологий (ИКТ).

Формирование инновационного стратегического развития предприятия определяют такие ключевые аспекты: раз-
работка существующего продукта на мировом рынке и его представления на внутреннем рынке; выход на подобный 
рынок в развивающихся странах, с товарным ассортиментом, приспособленным к местным потребностям; выход на 
развитые рынки, предлагая бизнес- решения, направленные на уменьшение расходов местных операторов; разработ-
ка и совершенствование продукции, используя научные центры и исследования, приобретение, создание совместных 
предприятий; конкурентная борьба с мировыми игроками на внешних рынках.

Предложена стратегия интернационализации компании которая определяет глобальную конкурентную среду через 
сотрудничество с ведущими компаниями в производстве оборудования для компьютерных сетей и телефонии, создание 
научных центров, создание дочерних предприятий, применение прямого экспорта с созданием коммерческого предста-
вительства и создание совместных предприятий. Компания настроена занять свободную нишу рынка, выступая своего 
рода “выгодным дополнением” в стратегии крупных компаний отрасли.

Ключевые слова: стратегия, инновационная стратегия, стратегическое управление.

Statement of the problem. In modern conditions of 
economic activity any enterprise should have the 

accurately developed plan of the activity, it availability 
contributes to the growth of profitability and efficien‑
cy. For him lack of enterprise is difficult to respond to 
rapid external changes environment and make the right 
management decisions, insufficient awareness of the 
importance of planning can be a sign of poor manage‑
ment enterprise. The system of strategic management 
of the enterprise is effectively constructed ensures its 
financial stability, competitiveness and efficiency func‑
tioning in the market. To make the right and far‑sighted 
managerial decisions the manager must be familiar with 
objective information about the costs and revenues of 
the enterprise, the deviation of the actual indicators.

The dynamic development of the market environ‑
ment puts forward increased requirements for strate‑

gic management systems management, the tasks facing 
the management, and their tools effective solution. 
Today, the interest of industrial leaders is growing en‑
terprises of different levels to an updated management 
concept that can promptly assess market trends, pre‑
dict their impact on business and help build a strategy 
to achieve goals. Demand for this approach is actively 
growing, which contributes to the emergence of new 
final needs consumers and partners, intensification of 
competition for raw materials and resources, develop‑
ment of new technologies, increasing the importance 
of intellectual labor.

Analysis of recent researches and publications. 
A lot of works by foreign and domestic scientists are 
devoted to the study of the problem of strategic man‑
agement of the enterprise, in particular: Khomen‑
ko O. I. Bourgeois L. J. Irene M. Duhaime, J. L. Strimp‑
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ert, Cheng M. M. Humphreys, A. Kerry, Collis D. J., 
Johnson G. K. Scholes, R. Whittington, Tayler W.

Formulation purposes of article (problem) to study 
the theoretical aspects of strategic management of 
the enterprise, the formation of innovative strategic 
development of Huawei Technologies Co to propose 
a strategy for internationalization of the company to 
create a stable competitive environment.

The main material. Enterprise management strategy 
is a general term for all kinds of enterprise strategies, 
which is a theoretical system about how enterprises 
develop. Enterprise strategic management is a dynamic 
management process that determines and selects effec‑
tive strategies to achieve enterprise goals on the basis of 
analyzing the internal and external environment of the 
enterprise, and then puts the strategies into practice, 
controls and evaluates them. There are three levels of 
enterprise strategic management: corporate strategy, 
business strategy and functional strategy.

The five objectives of enterprise strategic man‑
agement are as follows: first, it is substantial and can 
provide an accurate analytical framework for the en‑
terprise’s goals and realization; Second, make full use 
of market opportunities; The third is to adapt to the 
enterprise’s ability and resources; Fourth, according 
to the resources of the enterprise and the management 
ability of the entrepreneur to determine the accept‑
able risk degree; Fifthly, it should be integrated with 
organizational culture and entrepreneur’s value sys‑
tem. Information sources and information collection 
are the key points in the process of SMEs’ strategic 

planning. At present, most enterprises in the strategic 
planning stage cannot achieve a good combination with 
the above goals.

In order to achieve continuous growth of the en‑
terprise must form its own development strategy. The 
strategy of the enterprise is a process of formation of 
the general promising direction of enterprise develop‑
ment based on the definition of qualitatively new goals, 
coordination of internal capabilities of the enterprise 
with the conditions of the external environment and 
the development of a set of measures to ensure their 
achievement [1; 5; 6].

Principles of strategy development:
1. Focus on long‑term global goals of the enter‑

prise as economic system and economic interests of 
its owners;

2. Variety of possible directions of development, 
which is due to the dynamics of the external environ‑
ment of the enterprise;

3. Continuity of strategy development, constant 
adaptation to changes in the internal and external 
environment;

4. Complexity of strategy development, coherence 
of strategic decisions on separate directions of activity 
of the enterprise, types of resources, functions, etc.

The company was founded in 1987 in Shenzhen by 
Reng Zhenfei, a former officer and deputy chief of the 
engineering corps of the Chinese People’s Liberation 
Army. Its registered capital was only 20,000 yuan.

Huawei’s name consists of two parts, “Hua” and 
“Wei,” which can be translated as “great action” or  

Enterprise development strategy management construction process 

Enterprise strategic management mainly refers to the process of 
strategy formulation and strategy implementation. 

Strategic analysis — understanding the environment and 
relative competitive position of the organization; 

Strategic selection — strategy formulation, evaluation and 
selection; 

Strategy implementation — take measures to play a strategic 
role; 

Strategic evaluation and adjustment — testing the 
effectiveness of the strategy 

 
key 

elements 
 

Pic. 1. Enterprise development strategy management construction process
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“Chinese achievement.” According to some sources, 
the name was coined by Wren himself and it is nothing 
but a beautiful combination of sounds.

The purpose of the company was to develop Chinese 
telecommunications technology in order to displace 
from China imported companies, whose share was 
100%. In the 1980s, this was the goal of the entire 
Chinese government. Over time, Huawei has expand‑
ed its range of activities, supplementing it with the 
production of consumer electronics, as well as the pro‑
vision of service and consulting services.

In the competitive struggle, Huawei Technologies 
Co Ltd follows the following strategies:
1) development of an existing product on the global 

market and its presentation on the home market;
2) entering a similar market in developing countries 

with a product portfolio tailored to local needs;
3) entering developed markets by offering business 

solutions aimed at reducing the costs of local op‑
erators;

4) development and refinement of products, using sci‑
entific centers and research, acquisitions, creation 
of joint ventures;

5) competitive struggle with global players in foreign 
markets.
The current strategy of Huawei Technologies Co Ltd 

in the global market is to change the direction of the 
company from a product orientation to providing ser‑
vices that meet the latest world technological standards. 
Five‑year development plan of the company for 2015–
2020 years included the following basic provisions:

1) telecommunications companies remain key con‑
sumers;

2) over the next years, the company aims to triple its 
revenue;

3) Huawei Technologies Co Ltd will achieve the set 
goals by creating production lines covering various 
IT areas, developing information technologies, 
unifying communication networks, expanding cor‑
porate wireless technologies;

4) the company seeks to expand the infrastructure of 
key markets, the production of more technologi‑
cally complex solutions, product diversification 
to enhance its competitiveness [3].
The main purpose of strategic analysis is to evaluate 

the key factors that affect the current and future de‑
velopment of enterprises and to determine the specific 
influencing factors in the steps of strategic selection.

Let’s highlight the following forms of organization 
of work of the company “Huawei Technologies Co Ltd”:

1. Cooperation with leading companies in the pro‑
duction of equipment for computer networks and tele‑
phony. In the US market, Huawei Technologies Co Ltd 
creates a joint venture Com‑ Huawei with the American 
company 3Com Corporation, which produces equip‑
ment for computer networks and telephony. Thus, the 
company penetrates the American market through its 
existing distribution network.

2. Creation of scientific centers. To achieve the 
world level of technological development and imple‑
mentation of modern management systems, Huawei 
Technologies Co Ltd opens its research centers in Sil‑

Pic. 2. Logo
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icon Valley (USA), Stockholm (Sweden). Using world 
experience, research and development and developed 
infrastructure, Huawei Technologies Co Ltd reaches 
a new level of production development.

3. Creation of subsidiaries. Today, the global struc‑
ture of the corporation “Huawei Technologies Co Ltd” 
includes 15 regional offices and 110 thousand employees 
around the world. The company has created 20 of them 
in China, Hong Kong, Singapore, USA, Europe, etc.

4. The dominant form of organization of work of 
the company “Huawei Technologies Co Ltd” is direct 
export with the creation of a commercial representa‑
tive office. This form is convenient when studying 
the country, its legislation, market situation. A rep‑
resentative office is not a legal entity, therefore, the 
range of responsibilities and actions permitted by law 
is sufficiently limited, but this allows to reduce the 
risks of presence on the market of foreign countries. 
As a rule, the representative office of Huawei Tech‑
nologies Co Ltd is engaged in finding and attracting 
new customers, as well as maintaining feedback with 
old customers. The representative office on behalf of 
the company takes part in exhibitions held in foreign 
countries, which is the main and most effective way 
to attract new customers and demonstrate products.

5. Creation of joint ventures. In recent years, the 
creation of joint ventures has become increasingly 
common when Huawei Technologies Co Ltd operates in 
foreign markets. Many Chinese companies, which to‑
day have the opportunity to act independently, prefer 

a cooperative strategy, especially at the initial stage 
of their activities in foreign countries. The reasons 
for this are, first of all, the desire to reduce the risks 
of entering a new market and the desire to accelerate 
the process of market penetration.

Insights from this study and perspectives for fur-
ther research in this direction. The analysis of the 
activities of Huawei Technologies Co Ltd showed that 
the company is a leader in the global communications 
market. Today, Huawei Technologies Co Ltd holds 
the third place in the wireless network market and 
the second place in the fixed‑line and switch market. 
Huawei is setting up R&D centers overseas. So, as of 
the beginning of 2019, 16 research centers have been 
created in countries such as Germany, Sweden, USA, 
France, Italy, Russia, India and China. The company 
provides its services in more than 140 countries, serves 
45 of the world’s 50 largest telecom operators.

Analysis of the strategy for the development of 
innovative production of Huawei Technologies Co Ltd 
showed that the strategy of internationalization of 
the company is determined by the global competitive 
environment. By creating strategic alliances, joint 
ventures, joint research centers, etc., Huawei Tech‑
nologies Co Ltd develops innovative technologies and 
improves its products. The company seeks to occupy 
a free market niche, acting as a kind of “profitable 
addition” to the strategy of large companies in the 
industry, and participates in the creation of commu‑
nication infrastructure abroad.
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FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF REGIONS’ ECONOMIC SECURITY

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ

Summary. The article develops concept of strategic management as a system of actions necessary to achieve the goals, of-
ten in conditions of limited resources. The terms strategy, economic strategy and strategic management of economic security of 
regions are considered as a specific strategic action plan aimed at developing the economy of the regions, which, in turn, is mani-
fested in the development of social, cultural and other areas of activity of the regions. The principles of strategic management of 
economic security of regions are characterized: systemic — strategic management should take into account all components of the 
region’s economy as a system, be aimed at different areas of economic security of both subjects and objects of economic develop-
ment of regions, strategic measures should be systemic related economic security management processes; regularities — to take 
into account the regularities of regional development and to have institutional support; planning and continuity — strategic man-
agement should be continuous, the directions of economic security should not contradict and agree with each other, be reflected 
in regional integrated programs; Interactions — measures should be aimed at ensuring the security of regional development and 
be accompanied by coordinated actions of all participants in this process, including by bringing information to the subjects of 
strategic management measures. It is noted that the features of strategic management of economic security at the regional level 
in relation to the national, they include: — the close proximity of diversified regional producers who are able to respond quickly to 
changes in effective demand; — availability of local labor funds with a concentration of specific skills; — involvement of regional 
actors in transnational networks; — development of industrial and social regional infrastructure that contributes to economic 
security. The determinants of the meso-level are substantiated, according to the territorial aspect the following characteristics 
of the regions should be attributed: — resource provision and potential opportunities of the regions; — regional features; — devel-
opment of regional infrastructure; — attractiveness of the region (regional level of employment and unemployment; standard of 
living in the region; investment attractiveness; availability of natural and other resources; branched transport infrastructure). The 
main obstacles to effective strategic management of economic security of the regions are revealed: distrust of business entities 
in the methods of public administration and reform of economic relations, administrative barriers and corruption component of 
economic activity, etc. However, the introduction and implementation of strategic management of economic security of regions 
in terms of decentralization of management form a competitive business environment, ensure economic development, stability 
and stability of the economic system of the region through the interest of all actors of economic security.

Key words: economic security of regions, strategy, strategic management, determinants, economic development, region.

Анотація. Висвітлено поняття стратегічного управління як системи дій, необхідних для досягнення поставлених цілей, 
найчастіше в умовах обмеженості ресурсів. Розглянуті терміни стратегія, економічна стратегія та стратегічне управління 
економічною безпекою регіонів, як певний стратегічний план дій, який спрямований на розвиток економіки регіонів, 
який, у свою чергу, проявляється у розвитку соціальної, культурної та інших сфер діяльності регіонів. Охарактеризовано 
принципи стратегічного управління економічною безпекою регіонів: системності — стратегічне управління повинно вра-
ховувати всі складові економіки регіону як певної системи, бути спрямовано на різні напрями забезпечення економічної 
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безпеки як суб’єктів так і об’єктів економічного розвитку регіонів, стратегічні заходи повинні мати системний характер 
взаємопов’язаних процесів управління економічною безпекою; закономірності — враховувати закономірності розвитку 
регіонів та мати інституційне забезпечення; плановості та безперервності — стратегічне управління повинно мати без-
перервний характер, напрями щодо забезпечення економічної безпеки повинні не суперечити та узгоджуватися один з 
одним, відбиватися у регіональних комплексних програмах; взаємодії — заходи повинні бути спрямовані на забезпечення 
безпеки розвитку регіонів та супроводжуватися скоординованими діями всіх учасників цього процесу, у тому числі за 
рахунок доведення інформації до суб’єктів щодо заходів стратегічного управління. Зазначено, особливості стратегічного 
управління економічною безпекою на регіональному рівні по відношенню до національного, до них можна віднести: — 
безпосередню близькість різногалузевих регіональних виробників, які спроможні швидко відреагувати на зміни плато-
спроможного попиту; — наявність локальних фондів робочої сили із концентрацією специфічних навичок; — залучення 
регіональних суб’єктів до транснаціональних мереж; — розвиток виробничої й соціальної регіональної інфраструктури, 
що сприяє забезпеченню економічної безпеки. Обґрунтовано детермінанти мезорівня, за територіальним аспектом слід 
віднести такі характеристики регіонів: — ресурсне забезпечення та потенційні можливості регіонів; — регіональні особли-
вості; — розвиток регіональної інфраструктури; — привабливість регіону (регіональний рівень зайнятості та безробіття; 
рівень життя в регіоні; інвестиційна привабливість; наявність природних та інших ресурсів; розгалуженість транспортної 
інфраструктури). Розкриті головні перешкоди ефективному стратегічному управлінню економічною безпеки регіонів: 
недовіра суб’єктів господарювання до методів державного управління та реформування економічних відносин, адмі-
ністративні бар’єри та корупційна складова економічної діяльності тощо. Але при цьому впровадження та реалізація 
стратегічного управління економічною безпекою регіонів в умовах децентралізації управління формують конкурентне 
підприємницьке середовище, забезпечують економічний розвиток, стабільність та стійкість економічної системи регіону 
через зацікавленість усіх суб’єктів системи економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека регіонів, стратегія, стратегічне управління, детермінанти, економічний розвиток, 
регіон.

Problem formulation. The management of the re‑
gions’ economic security should be based on the 

development of appropriate scientific theory, strategy 
and tactics, the implementation of adequate policies, the 
use of means, methods and techniques to ensure it. Stra‑
tegic management of economic security should be aimed 
at ensuring the independence of the national economy, 
its stability and stability and the protection of national 
economic interests from external and internal threats.

An important factor in the economic development 
of regions is the effectiveness of economic security 
management, which can be achieved through the ap‑
plication of a strategic approach in the definition and 
implementation of measures to ensure economic secu‑
rity at the regional level. There is a need to develop 
a methodology for selecting and justifying strategic 
directions to increase the level of economic security 
of the regions.

The effectiveness of regions’ economic security 
management becomes an important factor in the eco‑
nomic development of regions in terms of a strategic 
approach to defining and implementing the principles 
of regions’ economic security. However, it should be 
noted that in Ukraine for a long time used short‑term 
market planning by coordinating revenues and expen‑
ditures of budgets at different levels. In our opinion, 
a strategic approach is needed to effectively manage 
the economic security of the regions.

Analysis of recent research and publications. 
The problems of the region’s economic security are 
devoted to the works of such scientists as: V. P. Gor‑
bulin [1], Yu. I. Holovnya [2], Ya. A. Zhalilo [4], 
N. S. Ivanova [5], G. V. Kozachenko [6], О. М. Lyashen‑
ko [6], V. I. Lyashenko [10], V. P. Ponomarev [6], 
R. V. Tulchinsky [8], Yu. M. Kharazishvili [10].

Main goal. Highlight the features of strategic man‑
agement of regions’ economic security.

Presenting main material. Strategic management 
is a system of actions necessary to achieve goals, of‑
ten in conditions of limited resources. In addition, 
the strategy consists of both well‑thought‑out actions 
and actions that are a response to unforeseen devel‑
opments [9].

The word “strategy” comes from the Greek strategia 
(stratos — army, ago — lead), by origin it is a military 
term. There it means “martial art”, “the art of the 
commander”, which studies the patterns and nature 
of war, the theoretical foundations of planning, pre‑
paring and conducting large‑ scale military operations 
with pre‑formulated strategic objectives [9].

Chandler A. Jr. first borrowed the term “strategy” 
from the military and used it in economics to describe 
one of the types of management of any commercial 
enterprise in 1962. In fact, the stage of strategic plan‑
ning in a market economy has begun since then. He 
explicitly interprets the strategy as “defining the main 
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long‑term goals and objectives of the organization, 
adopting a course of action and allocating resources 
necessary to achieve these goals”.

Economic strategy edited by S. Mocherny, which is 
included in the economic dictionary — is a “long‑term 
course of economic policy, which provides for the solu‑
tion of large‑ scale economic and social problems” [3]. 
In most formulations of the strategy, there is a man‑
datory presence in the definitions of certain targets 
to which the strategy should be aimed. As J. Zhalilo 
rightly points out, “goal setting is the starting point 
for strategy formation” [4]. And strategic planning is 
a detailed description of the purpose, tasks and set of 
measures to implement the fundamental goals of the 
economic security strategy [1; 10].

In the modern sense, a strategy is a general plan 
of any activity, covering a long period of time, a way 
to achieve a complex goal. Strategy is seen as a plan, 
maneuver, position, look to the future.

According to Yu. Holovnya, the strategy of ensur‑
ing the economic security of the region is a long‑term 
action plan aimed at ensuring its security, finding and 
creating appropriate reserves to prevent, avoid and 
eliminate (neutralize, localize) possible risks, threats 
and dangers, that is a set of measures managerial, 
regulatory, organizational, legal and economic nature, 
which contribute to the creation of a proper competi‑
tive environment in the regional market and ensure the 
protection of the legitimate interests of the population 
and businesses [2].

The strategy of economic security is a relatively sta‑
ble component of economic security policy and provides 
for defining the goals and objectives of the system of 
national economic security, areas of their solution, as 
well as forms and methods of using appropriate forces 
and means, the possibility of regrouping, creating the 
necessary reserves to neutralize and localize possible 
threats [5].

The strategy is the basis for determining a joint 
action plan and concluding an agreement between 
the Cabinet of Ministers of Ukraine and the regional 
council, which should ensure the stability of relations 
between central and regional authorities.

Controllability and effectiveness of the strategy is 
ensured through the formation of effective informa‑
tion support, which includes: a well‑established system 
of collecting, coordinating and using statistical, ana‑
lytical, regulatory, program and forecast information 
for public administration decisions at the regional 
(local) level; systematic monitoring of a wide range 
of indicators of socio‑ economic development and the 
state of the environment; openness and transparency 
of local executive bodies and local self‑government bod‑

ies, in particular regular informing the public about 
the main problems of socio‑ economic and cultural 
development of the region, ways to solve them and 
prospects for making optimal government decisions; 
intensification of participation of the population and 
public associations of the region in the preparation, 
discussion and solution of issues of socio‑ economic and 
cultural development of the region [7]. To do this, at 
the state and regional levels it is necessary to form pro‑
grams to ensure the economic security of the region, 
taking into account the current and projected state of 
economic security of the region and its specific char‑
acteristics. In addition, the strategy for ensuring the 
economic security of the region should be spelled out 
in the framework of regional development strategies.

Strategic management of regions’ economic securi‑
ty is a certain strategic action plan aimed at the devel‑
opment of the economy of the regions, which, in turn, 
is manifested in the development of social, cultural 
and other areas of activity of the regions.

Strategic management of economic security of re‑
gions should be developed and implemented in accor‑
dance with the following principles:

 – systemic — strategic management should take into 
account all components of the region’s economy as 
a system, be aimed at different areas of economic 
security of both subjects and objects of economic 
development of regions, strategic measures should 
be systemic nature of interconnected processes of 
economic security management;

 – regularities — to take into account the regularities 
of regional development and to have institutional 
support;

 – planning and continuity — strategic management 
should be continuous, the directions of economic 
security should not contradict and agree with each 
other, be reflected in regional integrated programs;

 – interactions — measures should be aimed at ensuring 
the security of regional development and be accom‑
panied by coordinated actions of all participants in 
this process, including by bringing information to 
the subjects of strategic management measures.
The introduction of strategic management of eco‑

nomic security of the regions is due to the fact that:
 – there is and deepens differentiation in economic and 

regional development;
 – there is a low efficiency of implementation of the de‑

veloped strategies of regional economic development;
 – there is incomplete and inefficient use of available 

resources to counter external threats and risks.
Acting as a kind of link between the macroeconomic 

strategy of economic security at the regional level and 
the state policy of regional development, strategic 
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management of economic security of the regions is 
essentially a strategy of the meso level.

G. Kozachenko, V. Ponomarev, O. Lyashenko to 
ensure the economic security of the region distinguish 
the following principles: historicism, unity, complexi‑
ty, priority, variability, natural economic balance and 
optimality, coherence of interests of local governments 
and areas of economic security, proportionality pro‑
viding financial resources at all levels of the region 
[6]. Based on these principles, the authors identify the 
main areas of socio‑ economic security of the region: im‑
proving the legal framework; preservation of resource 
potential, restoration and development of production 
potential of the region; development of independent 
budgetary and financial policy of regions; training of 
qualified administrative management staff [5].

Elements of management of their economic secu‑
rity should be included in the Strategy of economic 
development of regions. In this case, each region in 
accordance with the objectives, objectives and proposed 
specific actions to ensure economic security indicates 
the main directions of economic security in relation 
to the subjects and objects of the regions and offers 
a set of operational and long‑term strategic measures 
taking into account available resources and potential 
changes. In the process of developing the Strategy 
it is necessary to take into account the deviation of 
actual results from the planned forecast indicators of 
economic development of the region, which according 
to the results of our previous research are indicators 
of economic security of the region. After that, the 
determinants of the economic security management 
process and their possible changes should be constantly 
monitored in order to timely adjust the relevant mea‑
sures in the regions [5].

Strategic management of economic security at the 
regional level in relation to the national has certain 
features, which include: — the close proximity of diver‑
sified regional producers who are able to respond quickly 
to changes in effective demand; — availability of local 
labor funds with a concentration of specific skills; — 
involvement of regional actors in transnational net‑
works; — development of industrial and social regional 
infrastructure that contributes to economic security.

In turn, strategic management of economic security 
of regions will help: — reduce the degree of differenti‑
ation of economic development of regions; — to stim‑
ulate the development of those regions and territories 
which for certain objective reasons cannot work in the 
mode of self‑development.

Strategic management of regions’ economic secu‑
rity should be based not only on financial and techno‑
logical resources, that is on material advantages, but 

also on potential intellectual capabilities of regions, 
take into account certain priorities in ensuring eco‑
nomic security of regions, which may change under 
the influence of determinants of economic security 
management and microlevels.

The term “determinant” (from the Greek. Determi‑
nans, ‑ntis — defining) in the field of economics often 
means a certain component, component, condition, 
determinant, cause, set of elements, factor, means of 
influencing a particular economic process, filling it 
certain content and functional orientation [8].

In the study of economic security most often pay at‑
tention not to the determinants, and threats that may 
arise in relation to the subjects of the national econ‑
omy, classifying them on different grounds, depend‑
ing on [8]: — areas of danger (resource, production, 
marketing areas) factors; — nature of origin (political, 
economic, environmental, social, international); — at‑
titude to the subject of the national economy (external 
or internal); — possibilities of occurrence (probable, 
low‑probable, high‑probable); — time of occurrence 
(short‑, medium‑, long‑term); — the magnitude of 
losses for entities (catastrophic, significant, signifi‑
cant, insignificant); — impact on the object (property, 
intellectual, financial, technological), etc.

In our opinion, when studying the strategic man‑
agement of economic security of regions, it is necessary 
to consider the determinants, as their impact can be 
both positive and negative, as well as have a syner‑
gistic effect on regional development actors. Also, 
the determinants of the process of economic security 
management must be distinguished in relation to the 
meso‑ and macro‑ level.

Meso‑level determinants are considered primarily 
in relation to the territorial aspect, that is to say in re‑
lation to the regions. The determinants of the meso‑lev‑
el on the territorial aspect should include the following 
characteristics of the regions: — resource provision 
and potential of the regions; — regional features; — 
development of regional infrastructure; — attrac‑
tiveness of the region (regional level of employment 
and unemployment; standard of living in the region; 
investment attractiveness; availability of natural and 
other resources; branched transport infrastructure).

The development of strategic management of eco‑
nomic security of regions should take into account: — 
the main directions of economic security in relation to 
the subjects and objects of the regions in accordance 
with the goals, objectives and proposed specific actions 
to ensure economic security through a set of opera‑
tional and long‑term strategic measures; — deviation 
of actual results from the planned forecast indicators 
of economic development of the region; — the results 
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of continuous monitoring of the determinants of the 
economic security management process and their pos‑
sible changes for the timely adjustment of relevant 
measures in the regions; — available resources and 
potential opportunities for their changes to ensure 
the economic security of the regions.

The main obstacles to effective strategic manage‑
ment of economic security of the regions are: distrust 
of economic entities in the methods of public adminis‑
tration and reform of economic relations, administra‑
tive barriers and corruption component of economic 
activity, etc. However, the introduction and implemen‑
tation of strategic management of economic security 
of regions in terms of decentralization of manage‑
ment form a competitive business environment, ensure 
economic development, stability and stability of the 
economic system of the region through the interest of 
all actors of economic security.

Conclusions. One of the priorities of central and 
regional economic policy should be a joint program of 
economic restructuring with the predominant develop‑
ment of the most profitable and promising industries 
at the moment, as well as industries that have long‑
term economic advantages in the overall system of 
territorial division of labor [5].

Effective strategic management of the economic 
security of the regions is hindered by administrative 
barriers and the corruption component of economic 
activity, distrust of economic entities in the methods 
of public administration and reform of economic re‑
lations, and so on.

In turn, the strategic management of economic se‑
curity of the regions will contribute to the formation 
of a competitive business environment, motivation 
of local governments and regional economic entities, 
efficient use of resources and more.
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ  
ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ  
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

CURRENT STATE OF USAGE OF TAX BURDEN  
OPTIMIZATION METHODS AT THE ENTERPRISES  

IN UKRAINE

Анотація. У статті розкрито сутність податкового навантаження суб’єктів господарювання, визначено причини 
оптимізації податкового тягаря та ухилення від податкових зобов’язань, визначено сутність, види й етапи планування 
податкового навантаження підприємства, детально розкрито методи та інструменти податкової оптимізації. Досліджено 
рівень податкового навантаження на економіку України та її місце серед країн світу за даними Світового банку, а також 
визначено рівень розвитку системи оподаткування та сприяння розвитку бізнесу в Україні. Обґрунтовано, що економічний 
стан країни та необхідність формування надходжень до бюджету є чинниками непомірного податкового навантаження 
на суб’єктів підприємницької діяльності. Встановлено, що недосконалість податкового законодавства та організації 
процесу оподаткування несприятливо впливають на суб’єктів господарювання, які зі свого боку вимушені вдаватись до 
нелегальних методів зниження рівня податкового навантаження та ухилятися від сплати податків. Доведено, що для ві-
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тчизняних підприємств, аби вони могли адаптуватися по постійних трансформацій зовнішнього середовища, податкова 
оптимізація (зокрема, легальна) є обов’язковим інструментом корпоративного фінансового менеджменту на кожній стадії 
їх життєвого циклу: у період становлення, зростання, стабільності та особливо у період занепаду. У процесі дослідження 
використовувався значний обсяг інформаційних джерел, серед яких: законодавчі акти, що регулюють податкові правовід-
носини; матеріали профільних та періодичних видань; статистична інформація. Для одержання результатів і формування 
висновку використовувалися методи теоретичного аналізу — абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, сходження 
від абстрактного до конкретного, а також методи емпіричного дослідження — спостереження, порівняння.

Ключові слова: податкове навантаження, податковий тягар, оптимізація, ухилення від сплати податків, платник податків.

Аннотация. В статье раскрыта сущность налоговой нагрузки субъектов хозяйствования, определены причины опти-
мизации налогового бремени и уклонения от налоговых обязательств, определена сущность, виды и этапы планирова-
ния налоговой нагрузки предприятия, детально раскрыты методы и инструменты налоговой оптимизации. Исследован 
уровень налоговой нагрузки на экономику Украины и ее место среди стран мира по данным Всемирного банка, а также 
определен уровень развития системы налогообложения и содействия развитию бизнеса в Украине. Обосновано, что эко-
номическое положение страны и необходимость формирования поступлений в бюджет являются факторами непомерного 
налогового бремени на субъектов предпринимательской деятельности. Установлено, что несовершенство налогового 
законодательства и организации процесса налогообложения неблагоприятно влияют на субъектов хозяйствования, ко-
торые в свою очередь вынуждены прибегать к нелегальным методам снижения уровня налоговой нагрузки и уклоняться 
от уплаты налогов. Доказано, что для отечественных предприятий с целью их адаптации к постоянным трансформациям 
внешней среды, налоговая оптимизация (в частности, легальная) является обязательным инструментом корпоративного 
финансового менеджмента на каждой стадии их жизненного цикла: в период становления, роста, стабильности и особен-
но в период упадка. В процессе исследования использовался значительный объем информационных источников, среди 
которых: законодательные акты, регулирующие налоговые правоотношения; материалы профильных и периодических 
изданий; статистическая информация. Для получения результатов и формирования заключения использовались методы 
теоретического анализа — абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к кон-
кретному, а также методы эмпирического исследования — наблюдение, сравнение.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое бремя, оптимизация, уклонение от уплаты налогов, налогоплательщик.

Summary. The article considers the essence of the tax burden of business entities, identifies the reasons for optimizing the tax 
burden and tax evasion, defines the nature, types and stages of planning the tax burden of the enterprise, reveals in detail the 
methods and tools of tax optimization. The level of tax burden on the economy of Ukraine and its place among the countries of the 
world according to the World Bank is studied, and also the level of development of the taxation system and assistance to business 
development in Ukraine is determined. It is substantiated that the economic situation of the country and the need for the formation 
of budget revenues are factors of a disproportionate tax burden on business entities. It is established that the imperfection of tax 
legislation and the organization of the taxation process adversely affect businesses, which in turn are forced to resort to illegal meth-
ods of reducing the tax burden and evade taxes. It is proved that for domestic enterprises in order to adapt to the constant transfor-
mations of the environment, tax optimization (in particular, legal) is a mandatory tool of corporate financial management at every 
stage of their life cycle: in the period of formation, growth, stability and especially in decline. The study used a significant amount 
of information sources, including: legislation governing tax relations; materials of profile and periodicals; statistical information. To 
obtain results and form a conclusion, methods of theoretical analysis were used — abstraction, analysis and synthesis, induction 
and deduction, ascent from the abstract to the concrete, as well as methods of empirical research — observation, comparison.

Key words: tax load, tax burden, optimization, tax evasion, taxpayer.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарю‑
вання в Україні характеризуються високим рів‑

нем податкового навантаження на підприємництво 
та нестабільністю законодавства у сфері оподаткуван‑
ня, що стримує розвиток підприємницької діяльності 
суб’єктів господарювання. Тому одним із чинників 
пожвавлення бізнесу є створення ефективного та 
гнучкого механізму оптимізації податкового наван‑
таження на підприємстві, що виступає головною 

метою корпоративного податкового менеджменту. 
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю 
визначення чітких етапів моделювання стратегій 
податкової оптимізації на підприємстві, що беруть 
до уваги якісні та кількісні показники та швидко 
адаптуються до змін зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блема оподаткування діяльності суб’єктів госпо‑
дарювання (податкове навантаження зокрема) є 
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предметом досліджень таких провідних науковців: 
Андрущенко В. [8], Воронкова О. [2], Діденко А. 
[5], Замасло О. [10], Кміть В. [11], Кобушко Я. [3], 
Крупка М. [11], Паславська Р. [11], Соколовська А. 
[9], Тютюник І. [3] та ін.

Дослідження вищенаведених авторів сфокусовані 
переважно на теоретичних аспектах процесу оподат‑
кування, а також його організації на рівні держави; 
менша увага приділена впливу загального подат‑
кового навантаження на господарську діяльність 
суб’єктів підприємництва, що наразі є актуальним, 
адже останні вимушені ухилятися від сплати подат‑
ків та розробляти стратегії податкової оптимізації 
з метою зменшення рівня податкових зобов’язань.

Метою статті є визначення сутності податкового 
навантаження підприємства та розкриття видів, 
етапів, визначення необхідності оптимізації подат‑
кового навантаження підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу. Дієве функці‑
онування системи оподаткування будується на 
збалансованості інтересів з одного боку держави 
в акумулюванні та перерозподілі фінансів (через 
максимізацію податкових надходжень) та з іншого 
боку — платників податків у мінімізації ставок 
оподаткування, що надавали б можливість стимулю‑
вання бізнесу.

Наразі, станом на кінець 2020 року, у рейтингу 
Світового банку «Легкість ведення бізнесу» Україна 
посіла 64 місце серед 190 країн світу, зокрема, за 
показником «Сплата податків» («Paying taxes») — 
65 місце, отримавши 78,1 бала зі 100 (рис. 1), що 
оцінюється як чинник, що ускладнює ведення під‑
приємницької діяльності [1].

У табл. 1 наведено показники, що пояснюють, 
що таке місце у рейтингу зумовлено значними ви‑
тратами часу на підготовку та подання звітності — 
328 годин на рік (оцінка 57 балів зі 100); високим 
значенням загальної податкової ставки — 45,2% 
(визначається як частка суми податків / зборів від 
прибутку), для порівняння: у країнах Європи та 

Центральної Азії цей показник має значення 31,7%, 
у країнах ОЕСР (з високим рівнем доходу) — 39,9%. 
Це свідчить про недовершеність законодавства Укра‑
їни, що змушує вітчизняні підприємства шукати 
шляхи оптимізації податкового навантаження.

Також варто зазначити, що протягом 5 останніх 
років не було імплементовано жодних суттєвих ре‑
форм, що мали б позитивний вплив на процес опо‑
даткування.

Ефективне оподаткування можливо здійснювати 
підприємствами двома шляхами: правомірним (ле‑
гальне ухилення через маневрування недосконалим 
податковим законодавством) та незаконним (вико‑
ристання нелегальних методів). Податковий кодекс 
України не містить категорії «податкова оптиміза‑
ція», тому чітке розмежування між законним змен‑
шенням податкових зобов’язань та ухиленням від 
сплати податків відсутнє.

Виділяють такі схеми мінімізації податкових 
зобов’язань:

 – схеми, що засновані на прямих порушеннях норм 
законодавства: підробка документів, невідобра‑
ження у податкових деклараціях податкових 
зобов’язань, використання підставних («фіктив‑
них») юридичних або фізичних осіб, контрабанда 
(маніпупялції з митною вартістю, перерваний 
транзит, пряма контрабанда), розкрадання ПДВ 
(незаконне відшкодування, фіктивне підприєм‑
ництво), контрафакт, переміщення прибутку до 
офшорних зон, зловживання податковими піль‑
гами та преференціями, тіньова діяльність [2];

 – схеми, що засновані на прогалинах законодавства 
або використанні різних систем та ставок оподат‑
кування [2; 3; 4].
Серед причин, що спонукають платників подат‑

ків до ухилення від сплати податків, виділяють еко‑
номічні, соціальні, організаційні та правові (табл. 2).

Податкова оптимізація являє собою зниження 
податкових зобов’язань з метою оптимізації рівня 
податкового навантаження суб’єкта господарювання 
за умови, що податкові ризики не збільшуються; 
здійснюється шляхом цілеспрямованих правомір‑
них дій платника податків. На рис. 2 представлено 
схему кроків здійснення оптимізації/мінімізації 
оподаткування.

Метою цих кроків є здійснення ефективного опо‑
даткування, для цього проводяться такі дії:

1. Постановка мети щодо ефективного оподат‑
кування.

2. Аналіз зовнішнього (показники макроекономі‑
ки, законодавство у сфері оподаткування та фірми‑ 
конкуренти) та внутрішнього середовищ (поточний 
стан оподаткування та господарської діяльності під‑

Рис. 1. Показник «Сплата податків» в Україні та 

порівнюваних економіках

Джерело: складено авторами на основі [1]



45

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 6 (50), vol. 1, 2021

приємства, виявлення факторів, що мають вплив на 
рівень податкового навантаження).

3. Формування стратегії щодо зменшення подат‑
кових зобов’язань (оптимізація / мінімізація) для 
досягнення оптимального рівня оподаткування. 
Даний етап потребує комплексного підходу, тому 
необхідно враховувати норми податкового, госпо‑
дарського та іншого права, шукати легальні схеми 
не тільки зменшення платежів, а й імплементувати 

організаційно‑ адміністративні заходи. Зростання 
економічної ефективності реалізується шляхом зни‑
ження матеріальних та трудових витрат на ведення 
обліку, виявлення помилок у податковому обліку, 
підвищення кваліфікації працівників щодо опо‑
даткування. Оптимізація здійснюється за певним 
податком або для діяльності фірми загалом.

Стратегія оптимізації податкового навантаження 
вирішує низку завдань, зокрема:

Таблиця 1
Складові показника «Сплата податків»

Складова Україна
Європа та  

Центральна Азія

Країни ОЕСР
(з високим рівнем 

доходу)

Платежі (кількість на рік) 5 14.4 10.3

За 100‑бальною шкалою 96,7

Час (годин на рік) 328 213.1 158.8

За 100‑бальною шкалою 57

Загальна податкова ставка (% від прибутку) 45.2 31.7 39.9

За 100‑бальною шкалою 72,6

Post‑filing індекс (індекс, що враховує час, необхідний 
для повернення ПДВ та перевірку коригувань)

86.0 68.2 86.7

Джерело: складено авторами на основі [1]

Таблиця 2
Причини, що спонукають до ухилення від податкового навантаження

Група причин Причини

Економічні
високий рівень податкового навантаження, інфляція, нестабільний стан фінансової та бан‑
ківської сфер, частка збиткових підприємств, що постійно росте, необґрунтовані податкові 
пільги тощо

Соціальні
низький рівень податкової культури в суспільстві, податкова неграмотність, стабільне зни‑
ження платоспроможності населення, недовіра з боку платників податків до влади (зокрема 
щодо питання перерозподілу податкових надходжень) тощо

Організаційні
неефективна система адміністрування податків; неналежний рівень підготовки працівників 
податкових органів, неналежний рівень якості податкового моніторингу тощо

Правові
недосконалість та нестабільність податкового законодавства (наявність прогалин у законо‑
давстві), необізнаність із податковим законодавством тощо

Джерело: складено авторами на основі [2]

Рис. 2. Етапи здійснення оптимізації/мінімізації оподаткування

Джерело: складено автором на основі [5]
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 – забезпечення сталого розвитку й фінансової без‑
пеки у короткостроковій та довгостроковій пер‑
спективі;

 – отримання додаткових конкурентних переваг;
 – формування іміджу добропорядного платника 

податків, що сигналізує про надійність контра‑
гентам.
Класифікація методів податкової оптимізації 

наведена у табл. 3.

4. Прогнозування економічних показників та 
наслідків імплементації плану, абсолютних показ‑
ників податкових надходжень/видатків, потенцій‑
них фінансових та податкових ризиків, здійснення 
оцінки впливу різних факторів на діяльність під‑
приємства. Процес планування обсягу податкових 
платежів у майбутньому виконується окремо для 
податків і зборів, що залежать від фонду заробітної 
плати та від реалізованої продукції, окремо здійс‑

Таблиця 3
Класифікація методів податкової оптимізації

Групи ме-
тодів

Методи податкової оптимізації
Форми та шляхи реалізації методів податкової

оптимізації

1 2 3

П
од

ат
к

ов
і 

п
іл

ьг
и

Використання податкових пільг зменшення податкових ставок: ведення окремого обліку реаліза‑
ції товарів, що оподатковуються за різними ставками;
використання пільг та податкових відрахувань: використання 
передбачених законодавством пільг, зміна діяльності для викори‑
стання пільг та преференцій

Використання зміни терміну 
сплати податкових платежів

зміна порядку та термінів сплати податків: зміна договірних 
умов, створення та використання резервів, зміна строків сплати 
податків

Вибір місця реєстрації зміна місця реєстрації платника податків: реєстрація у закордон‑
ній або внутрішній юрисдикції з пільговою системою оподатку‑
вання

П
р

ог
ал

и
н

и
 

за
к

он
од

ав
‑

ст
ва

Використання різного тлумачен‑
ня норм законодавства в різних 
нормативних документах

Відсутність у податковому законодавстві норми, яка регламентує 
певні елементи сплати податку; подвійне тлумачення норм подат‑
кового законодавства; неузгодженість певної норми податкового 
законодавства з іншими законодавчими актами (кодексами, зако‑
нами тощо)

А
л

ьт
ер

н
ат

и
вн

і 
р

іш
ен

н
я

Використання облікової політики формування облікової політики щодо: амортизаційних відраху‑
вань, виокремлення основних засобів з‑поміж інших спорідне‑
них видів активів, терміну корисного використання необоротних 
активів, обліку витрат на утримання ОС та ремонт, списання за‑
пасів, розподіл транспортно‑ заготівельних витрат, формування 
резервів, метод визначення ступеня завершеності робіт за буді‑
вельними контрактами, оцінки незавершеного виробництва, роз‑
поділу загальновиробничих витрат

Вибір системи оподаткування використання спеціального податкового режиму: спрощена систе‑
ма оподаткування, обліку та звітності

Делегування податків Перенесення об’єкта оподаткування іншому суб’єкту оподатку‑
вання — структурі‑»сателіту»

Вибір виду відносин із фізичними 
особами (працівниками)

Трудовий договір, цивільно‑ правовий договір (підприємство са‑
мостійно нараховує і сплачує усі податкові платежі та внески чи 
оформлення працівника як суб’єкта підприємницької діяльності, 
платника єдиного податку); інші господарські відносини (аутсор‑
синг /аутстафінг)

Вибір структури видів діяльності Зміна структури видів діяльності (діяльність, що підлягає ліцен‑
зуванню, пільгові види продукції)

Визначення структури капіталу 
підприємства

Оптимізація співвідношення власного та залученого капіталу

Раціонального розміщення при‑
бутку

Виплата дивідендів, розподіл на формування статутного капіта‑
лу; розподіл на формування резервного капіталу

Вибір структури видів продукції Зміна структури видів продукції (частка продукції, що підлягає 
ліцензуванню, пільгові види продукції)

Джерело: складено автором на основі [5; 6]
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нюється прогноз майбутнього прибутку та суми 
платежів загалом.

Метод використання податкових пільг полягає 
у зменшенні бази оподаткування шляхом вибору 
таких видів діяльності, груп товарів, робіт та по‑
слуг оподаткування яких здійснюється за пільговим 
режимом.

Одним із найпоширеніших методів податкового 
планування групи податкових пільг є зміна терміну 
сплати податку / збору, який полягає у перенесенні 
встановленого податковим законодавством строку 
сплати податку та збору або його частини на більш 
пізній строк у формі відстрочки чи розстрочки. Змі‑
на строку сплати податку не скасовує чинного і не 
створює нового податкового обов’язку [7].

Зміна термінів сплати податків чи зборів дає 
суб’єкту господарювання можливість уникнути 
накопичення податкового зобов’язання, уникнути 
штрафів та пеней за несвоєчасну сплату податків / 
зборів, а також отримати додатковий час, аби під‑
приємство стабілізувало фінансове становище.

Вибір місця реєстрації, як метод податкового пла‑
нування, дає змогу підприємствам користуватися 
податковими преференціями окремих територіаль‑
них зон, де діяльність оподатковують за нижчими 
рівнями ставок (або взагалі нульовими), а також де 
існує лояльне банківське та валютне регулювання 
з боку держави.

Використання елементів облікової політики як 
складова податкового планування, полягає в роз‑
робці альтернативних елементів обліку, що полягає 
у виборі серед визначених законом варіантів веден‑
ня обліку того, який має переваги перед іншими 
з погляду оптимізації податкових платежів [4; 9].

Метод використання систем оподаткування по‑
лягає у виборі з найефективнішої системи оподат‑
кування (загальну чи спрощену).

Метод делегування податків полягає у передачі 
об’єкта оподаткування іншому суб’єкту підприєм‑
ницької діяльності, контрольованому платником 
податків. Цей метод пов’язаний, як правило, з роз‑
міщенням «податкомістких» видів діяльності на 
інших підприємцях або підприємствах, контрольо‑
ваних платником податків.

Метод вибору виду відносин (трудових, цивільно‑ 
правових, господарських) із працівниками полягає 
у виборі відносин із фізичними особами (праців‑
никами) з меншим податковим навантаженням на 
доходи фізичних осіб (оплату праці). У сфері трудо‑
вих відносин з метою мінімізації сплати податків 
найбільш поширеного практикою є оформлення, 
замість трудового договору, договору підряду або 
договору про надання послуги.

Метод вибору структури видів діяльності поля‑
гає у зміні структури видів діяльності. В залежно‑
сті від різних видів діяльності, якими займається 
підприємство, воно сплачує різні суми податкових 
платежів. Можливий вибір сфери діяльності ново‑
створюваного суб’єкта господарювання регламенто‑
вано у класифікаторі видів економічної діяльності 
(КВЕД).

Метод вибору структури видів продукції полягає 
у змінні структури видів продукції, які підприєм‑
ство реалізовує та передбачає необхідність вибору 
тих видів продукції, оподаткування яких несе мі‑
німальний рівень податкового навантаження на 
підприємство.

5. Розробка плану дій та його прийняття. На 
цьому етапі також обираються критерії оцінки 
ефективності здійснення плану (стабільність, кон‑
курентоспроможність, пожвавлення господарської, 
інвестиційної та фінансової діяльності). Ефективно 
розроблений план оподаткування дає змогу досягти 
таких цілей: зменшення суми сплачуваних подат‑
ків; оптимізація використання фінансових ресур‑
сів; уникнення штрафів; максимізація прибутку 
після оподаткування для реінвестування та інші. 
При запровадженні плану необхідно враховувати 
витрати на його запровадження, їх співвідношення 
з вигодами, а також можливі негативні економічні 
наслідки.

Податкове планування передбачає розробку 
квартальних/річних бюджетів з оподатковувани‑
ми базами, які забезпечують реалізацію стратегії; 
розробку тактики податкового плану для виконання 
бюджетів; визначення напрямків реалізації заходів 
річного плану; контроль за реалізацією заходів за 
планом.

6. Реалізація, моніторинг та контроль за здійс‑
ненням стратегії.

Під час розробки стратегій оптимізації оподатку‑
вання є необхідним врахування різноманітних фак‑
торів, суб’єктивних характеристик, що неможливо 
формалізувати. Задачі, які необхідно вирішувати на 
підприємстві у сфері оподаткування, є нестабільни‑
ми, необхідно враховувати якісну інформацію про 
процеси, що ускладнює їх формалізацію та робить 
недоцільним використання традиційних методів 
моделювання [10; 11].

7. Формування звіту — аналіз ефективності реалі‑
зації плану оптимізації податкового навантаження. 
Звіт дозволяє визначати ефективність плану, дає 
змогу виявляти суттєві фактори та закономірності. 
Звіт є методом, який дозволяє надалі вносити зміни 
та уточнення до стратегії, визначати вплив зміни 
певних факторів на показники діяльності підприєм‑
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ства. Якщо після використаних методів та способів 
оптимізації податкове навантаження зменшиться, 
то оптимізація пройшла успішно і механізм варто 
впроваджувати у діяльність підприємства.

Висновки. Отже, оптимізація оподаткування — 
це механізм послаблення податкового навантаження 
шляхом цілеспрямованих легальних дій суб’єкта 
оподаткування (використання пільг, прогалин за‑
конодавства та альтернативних методів). Основною 
причиною, що змушує суб’єкта господарювання 
оптимізувати оподаткування, є надмірне податкове 
навантаження. Тому важливо чітко визначати етапи 

оптимізації, кінцевою метою яких є дослідження 
впливу рішень менеджменту щодо вибору методів 
оптимізації на окремі показники діяльності підпри‑
ємства та його стан загалом; визначення стратегій 
на короткострокову та довгострокову перспективу 
для зменшення податкового навантаження з ура‑
хуванням потенційних ризиків та без порушення 
законодавчих норм. Це обумовлює доцільність за‑
стосовувати такі методи та моделі, що враховують 
усю необхідну інформацію про об’єкт дослідження, 
гнучко адаптуються до змін, дають змогу виявляти 
найбільш ефективні сценарії подальшого розвитку.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

INFLUENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
ON THE COMPETITIVENESS OF  

ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

Анотація. Важливість запровадження інноваційного розвитку та вплив його на конкурентоспроможність є досить 
актуальним серед підприємницьких структур України. У даній статті обґрунтовано вплив інноваційного розвитку на 
конкурентоспроможність підприємницьких структур. Проаналізовано наукові джерела відносно трактування поняття 
«інновація». Виокремлено та обґрунтовано передумови набуття конкурентних переваг підприємницькими структурами, 
оскільки нами доведено, що конкурентоспроможність тісно взаємопов’язана із інноваційним розвитком. Досліджено 
динаміку зацікавленості вітчизняних підприємств у використанні інновацій, що на даний момент часу має характер до 
зростання. Встановлено, що позитивна тенденція є в зростанні частки підприємств, які здійснюють продуктові інновації 
які, власне, і зумовлюють інноваційний розвиток національної економіки. Виокремлено та проаналізовано два головних 
види інновацій, які притаманні сучасним підприємницьким структурам. Здійснено аналіз інноваційного розвитку під-
приємницьких структур на основі інтегральних показників.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, підприємницькі структури, продуктові 
інновації.

Аннотация. Важность введения инновационного развития и влияние его на конкурентоспособность является весь-
ма актуальным среди предпринимательских структур Украины. В данной статье обосновано влияние инновационного 
развития на конкурентоспособность предпринимательских структур. Проанализированы научные источники относи-
тельно трактовки понятия «инновация». Выделены и обоснованы предпосылки вступления конкурентных преимуществ 
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предпринимательскими структурами, поскольку нами доказано, что конкурентоспособность тесно взаимосвязана с ин-
новационным развитием. Исследована динамика заинтересованности отечественных предприятий в использовании 
инноваций, на данный момент времени имеет характер к росту. Установлено, что положительная тенденция в росте 
доли предприятий, осуществляющих продуктовые инновации которые, собственно, и обусловливают инновационное 
развитие национальной экономики. Выделены и проанализированы два основных вида инноваций, которые присущи 
современным предпринимательским структурам. Осуществлен анализ инновационного развития предпринимательских 
структур на основе интегральных показателей.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, конкурентоспособность, предпринимательские структуры, 
продуктовые инновации.

Summary. The importance of introducing innovative development and its impact on competitiveness is quite relevant among 
business structures in Ukraine. This article substantiates the impact of innovative development on the competitiveness of busi-
ness structures. Scientific sources concerning the interpretation of the concept of «innovation» are analyzed. The preconditions 
for gaining competitive advantages by business structures are singled out and substantiated, as we have proved that com-
petitiveness is closely interrelated with innovative development. The dynamics of interest of domestic enterprises in the use of 
innovations, which is currently growing, has been studied. It is established that the positive trend is in the growth of the share 
of enterprises that carry out product innovations which, in fact, determine the innovative development of the national economy. 
The two main types of innovations that are inherent in modern business structures are identified and analyzed. The analysis of 
innovative development of business structures on the basis of integrated indicators is carried out.

Key words: innovations, innovative development, competitiveness, business structures, product innovations.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринко‑
вих відносин диктує підприємницьким струк‑

турам нові вимоги до ведення бізнесу. Важливим 
на даному етапі розвитку стає запровадження та 
ефективне використання інновацій. Інновації перед‑
бачають введення такого механізму реагування на 
ринкові зміни, які б допомогли підприємницьким 
структурам залишитися конкурентоспроможни‑
ми на ринку. Притаманна здатність підприємств 
адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього 
ринкового середовища характеризує його конкурен‑
тоспроможність. Постійний моніторинг ринкових 
можливостей підприємницьких структур допоможе 
ефективно залучити інновації в управлінський та 
виробничий процес. Однак для більш стабільного 
закріплення на ринку менеджмент підприємницьких 
структур жертвує миттєвою можливістю отримання 
прибутку. Це дає можливість закріпитися на певно‑
му сегменті ринку. А також схилити потенційних 
споживачів до вибору продукції чи послуг, що надає 
підприємницька структура. У цьому не останню роль 
відграють інновації. В даному випадку інновації 
і конкурентоспроможність тісно взаємопов’язані. 
Саме ефективний вибір інноваційної політики впли‑
не на стійкий розвиток підприємницької структури. 
Вибір механізмів та інструментів інноваційного 
розвитку набуває важливої ролі, адже впливає на 
економічні та соціальні рішення в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженню інноваційного розвитку підприємницьких 
структур написано чимало наукових досліджень. 

Про те, залишається актуальним питання вивчення 
сутності та ролі інновацій для конкурентоспромож‑
ності підприємницьких структур. Великий вплив 
на дослідження інноваційного розвитку мали на‑
укові праці Й. Шумпетера [1], C. Ілляшенка [2], 
Ю. Шипуліної [3], А. Колеватової, А. Коваленко [4], 
Т. Марченко [5], А. Ворони [6]. Щодо дослідження 
інструментів, механізмів та моделей забезпечен‑
ня інноваційного розвитку великий внесок зроби‑
ли — О. Овсянюк‑ Бердадіна [7], В. Волощук [8], 
Н. Добрянська, В. Лагодієнко та Л. Торішня [9]. 
Вивченням моніторингу та оцінки сучасного стану 
інноваційного розвитку підприємств присвячені 
наукові праці В. Дергачова і В. Голюк [10], Ю. Груд‑
цина [11], М. Бердар [12], М. Теплюк і О. Шапран 
[13] та інші [14–20]. Відповідно до опрацьованих 
наукових джерел, які торкаються дослідження ін‑
новаційного розвитку, виявлено, що не достатньо 
вивченими залишаються аспекти встановлення пе‑
редумов інноваційного розвитку підприємницьких 
структур в умовах зростання конкуренції на ринку. 
Оскільки конкуренція відбувається лише у сфері 
малого та середнього бізнесу, а на рівні великих 
підприємств конкуренція майже відсутня.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування зна‑
чення та необхідності запровадження інноваційного 
розвитку в підвищенні конкурентоспроможності 
підприємницьких структур.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо‑
вах глобалізації та зростання конкуренції на всіх се‑
гментах ринку базовим елементом конкурентоспро‑
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можності підприємницьких структур залишається 
інноваційний розвиток. Важливість інновацій для 
будь якого підприємства характеризується можли‑
вістю отримати інноваційні конкурентні переваги. 
Набуті переваги посприяють отриманню та захо‑
пленню певної ринкової ніші, що посприяє отриман‑
ню максимальних економічних вигод. На сьогодні, 
дуже багато вітчизняних підприємницьких струк‑
тур відмовляються від системного запровадження 
інноваційного розвитку. Основним фактором, який 
заважає запровадити комплексні дослідження щодо 
розроблення системи інноваційного розвитку є фі‑
нансовий аспект. Важливість підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємницьких струк‑
тур на основі інноваційного розвитку носить першо‑
чергове завдання, оскільки має на меті сформувати 
переваги у боротьбі з конкурентами на внутрішніх 
та зовнішніх ринках.

Для детального розуміння «інноваційний розви‑
ток» ми спробуємо проаналізувати ряд тлумачень 
цього поняття. Так, С. Ілляшенко вважає, що «інно‑
вація» це «процес господарювання, що спирається 
на безупинний пошук і використання нових способів 
і сфер реалізації потенціалу підприємства у мінливих 
умовах зовнішнього середовища у рамках обраної 
місії та прийнятою мотивації діяльності і пов’яза‑
ний з модифікацією існуючих і формуванням нових 
ринків збуту» [2]. Даний автор інновації пов’язує 
з процесом господарювання, здатністю ефективно 
реалізувати потенціал, а також вдало модифікувати 
виробничу діяльність. І на його думку це буде пере‑
думовою здобуття конкурентних переваг на ринку.

О. Адаменко стверджує, що інновації це «діяль‑
ність підприємства, що спирається на постійний 
пошук нових методів та засобів задоволення спо‑
живчих потреб та підвищення ефективності госпо‑
дарювання» [17]. Тут автор підкреслює важливість 
менеджменту підприємницьких структур звернути 
увагу на пошук нових методів та засобів задоволення 
потреб споживачів. Першочерговим завданням для 
підприємницьких структур стає задоволення потреб 
потенційних споживачів, тобто запровадження та‑
ких форм організації управління в системі підпри‑
ємницької діяльності, які б задовольнили потреби 
споживача і самого підприємства.

Так, О. Мороз стверджує, що інновації це «процес 
пошуку та створення нової продукції та процесів 
на основі використання сукупності всіх наявних 
засобів та можливостей підприємства, що веде до 
якісних змін» [18]. Даний автор пов’язує інновації 
із створенням нової більш конкурентної продукції, 
яка буде випереджати конкурентів за рахунок якіс‑
них показників.

Отже, трактування поняття «інновації» є досить 
різноманітним і якого єдиного визначання не існує.

Динамічний розвиток економічних відносин ви‑
магає від підприємницьких структур відходити від 
використання динамічних та статистичних конку‑
рентних переваг. У свою чергу, інноваційний роз‑
виток набуває важливого значення, який дозволяє 
підприємницьким структурам використовувати 
новації для отримання якісного рівня економічного 
розвитку.

Провівши аналіз наукової літератури, ми дійшли 
висновку, що передумовою набуття конкурентних 
переваг підприємницькими структурами є:

 – отримання правдивої інформації, яка стосується 
конкурентів на певному сегменті ринку;

 – здатність підприємницької структури запрова‑
джувати та використовувати інновації;

 – безперервно працювати на утримання набутих 
конкурентних переваг, шляхом постійного за‑
провадження інновацій;

 – створення конкурентних переваг шляхом запро‑
вадження інновацій.
Отже, для зростання конкурентоспроможності 

підприємницьких структур доцільно постійно пра‑
цювати у напрямку інноваційного розвитку. Саме 
інноваційний розвиток визначає конкурентні пе‑
реваги, якими володіє підприємницька структура.

Економічний стан вітчизняних підприємницьких 
структур є досить нестабільним, що характеризує 
їхньою слабку конкурентоспроможністю. Це спри‑
чинене досить слабкою робою у сфері запровадження 
інновацій.

Проаналізувавши дослідження Т. Писаренко 
і Т. Кваша [16], які вивчали динаміку зацікавленості 
вітчизняних підприємств у використанні іннова‑
цій, ми дійшли висновку, що кількість підприємств 
в період з 2014–2018 рр. зросла з 32,4% до 57,3%. 
Дане дослідження підтверджує, що вітчизняні під‑
приємства починають використовувати інновації 
як стратегічний ресурс для нарощування конку‑
рентоспроможності. Для забезпечення отримання 
максимально вигідного результату підприємницькі 
структури повинні оцінити результати виробничої 
діяльності, інноваційні можливості, фінансовий 
та інвестиційний потенціал, системи інформатиза‑
ції тощо. Ефективний інноваційний розвиток вва‑
жається позитивним, коли результативність від 
запроваджених інновацій, на даний період часу, є 
максимальним. Інноваційний розвиток є досить важ‑
ливим фактором для підприємницьких структур, 
оскільки впливає на формування позитивного век‑
тору розвитку останніх, які включають фінансово‑ 
господарську діяльність, оптимізацію отриманих 
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витрат, можливість отримання додаткових пози‑
цій на ринку, зростання рівня якості продукції на 
надання послуг тощо. Як показують статистичні 
дані запровадження інноваційного розвитку підпри‑
ємницьких структур є досить громісткою та довго‑
тривалою роботою, що супроводжується значними 
інвестиційними витратами. Виходячи з цього, багато 
вітчизняних підприємницьких структур не нава‑
жуються на глобальні інноваційні зміни, а лише 
роблять спроби модернізувати виробничий процес.

Так, А. Ворона вважає, що «рівень зацікавленості 
підприємств у здійсненні інноваційних процесів 
у період 2012–2018 рр. зростає, а їх частка в загаль‑
ній чисельності досліджуваних підприємств збіль‑
шилась з 14,6% до 28,1%, позитивною тенденцією 
є зростання частки підприємств, які здійснюють 
продуктові інновації які, власне, і зумовлюють ін‑
новаційний розвиток національної економіки» [6]. 
Отже, як бачимо, рівень зацікавленості вітчизняних 
підприємств у запровадженні інновацій з кожним 
роком зростає. Це є позитивним для економіки 
України позитивним, оскільки вітчизняні підпри‑
ємства стають більш конкурентоспроможними на 
українському ринку витісняючи імпорт.

На нашу думку, таке стрімке збільшення кіль‑
кості інноваційно зацікавлених підприємницьких 
структур зумовлене безперервним розвитком інфор‑
маційних технологій, збільшення кількості робо‑
чих місць, зростання рівня конкуренції на ринку 
та забезпечення сталого розвитку підприємницьких 
структур.

У науковій літературі виділяють два головних 
види інновацій, які характеризують створення кон‑
курентоспроможності підприємства, а саме:

 – зростаючі інновації. Даний вид інновацій харак‑
теризується поступовим ведення інновацій у ви‑
робничий та управлінський процес. Він поступово 
та лінійно впливає на зростання та накопичення 
конкурентних переваг. Так, Г. Соболєва вважає, 
що «це інновації з характером удосконалення 
продуктів і технологій. Вводяться найчастіше 
систематично, уможливлюючи поступове зростан‑
ня чи також підтримування конкурентоспро‑
можності. Їх можна трактувати як чинник, який 
послідовно, лінійно впливає на зростання конку‑
рентоспроможності» [14]. Більшість вітчизняних 
підприємницьких структур трактують поняття 
«інноваційний розвиток» у контексті зростання 
конкурентоспроможності на основі поступової 
модернізації морально застарілого устаткування 
більш сучасним. Враховуючи стрімкий розвиток 
виробничого процесу та відсталість існуючого 
устаткування у більшості підприємств, цього не 

достатньо. Задля збереження та накопичення 
рівня конкурентоспроможності підприємниць‑
ким структурам доцільно постійно стежити за 
інноваційним розвитком, тим самим бути попе‑
реду своїх конкурентів. У свою чергу В. Соловйов 
вважає, що даний тип інновацій «здатний змі‑
нити параметри конкурентної боротьби, істотно 
покращуючи якість виробничого процесу у сфе‑
рах діяльності технологічних лідерів або навіть 
монополістів. Здійснення такого типу інновацій 
потребує наявності на підприємстві значного 
обсягу фундаментального знання (або доступу 
до нього) і є можливим далеко не для кожного 
підприємства» [15].

 – радикальні інновації. Даному виду інновацій 
притаманне радикальне введення у виробничий 
процес нововедень, які якісно змінюють повні‑
стю господарську діяльність підприємницьких 
структур. Вводяться нові технології, розробля‑
ється нова продукція, формуються нові стратегії 
ведення бізнесу. Це сприяє отриманню нових 
конкурентних переваг, які мають довготривалий 
вплив і в основному диктують революційні підходи 
до формування їх. Так, Г. Соболєва вважає, що 
даному типу інновацій притаманне «створення не 
тільки нових технології та продуктів, але також 
нових концепції бізнесу. Їхній стрибкоподібний, 
загалом революційний характер викликає те, 
що вони забезпечують часто порівняно тривалу 
конкурентну перевагу, створюючи нові умови 
конкуренції» [14].
На нашу думку, інновації та конкуренція тіс‑

но взаємопов’язані. Так, Д. Куніна стверджує, що 
«перевагу в конкурентній боротьбі отримують саме 
ті учасники ринку, які займають активну позицію 
у використанні інновацій. Як зазначають вчені, 
конкуренція не дістається у спадок, не є наслідком 
наявних ресурсів або робочої сили, а ґрунтується 
на постійному використанні інновацій» [19]. Кон‑
курентоспроможність підприємницьких структур 
залежить від запровадження інновацій, а постійний 
моніторинг за утриманням конкурентних позицій 
стає можливим завдяки постійній роботі пов’язаній 
з пошуком та запровадженням інновацій. Отже, 
основним фактором збереження конкурентних пе‑
реваг є процес постійного стимулювання керівників 
підприємницьких структур до пошуку ефективних 
нововведень та вдосконалень, а рушійною силою 
цього є інновації. Управління інноваційним роз‑
витком має комплексний характер, що пов’язує 
всі сфери фінансово‑ господарської діяльності під‑
приємницьких структур, а саме це стосується пла‑
нування, наукових досліджень і розробок, системи 
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виробництва, збуту тощо. Однак інноваційний роз‑
виток може мати різний характер, масштаб, сферу 
застосування, вплив на виробничий процес і еконо‑
мічними наслідками. Основним завданням, яке по‑
кладене на запровадження інноваційного розвитку 
є зростання норми прибутку за рахунок збільшення 
конкурентних переваг товару, розширення каналів 
збуту продукції, а також зростання стійкості під‑
приємницьких структур.

Конкурентоспроможними та економічно ефек‑
тивними будуть підприємницькі структури, які 
вдало оберуть систему інноваційного розвитку 
і запровадять лише фінансово вигідні інноваційні 
управлінські рішення. Це призведе до вдалого за‑
стосування інноваційних рішень, які вплинуть на 
мінімізацію часу і витрат на виробничий процес чи 
процес надання послуг.

Щоб краще здійснити аналіз інноваційного роз‑
витку підприємницьких структур застосуємо інте‑
гральні показники. Так, використавши коефіцієнти 
вагомості в межах кожної з компонент (K, V), ми 
одержимо два абсолютних значення цих показників 
і запишемо у формулу (1):
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де 1 3i i−  — коефіцієнти вагомості показників, які 
визначають креативну діяльність підприємниць‑
ких структур, ч. од.;

1 3j j−  — коефіцієнти вагомості показників, які 
визначають використання підприємницькими 
структурами запроваджених інновацій, ч.од.;

A
a
 — частка реалізованих інноваційних рішень до 

загального обсягу управлінський рішень прийнятих 
підприємницькими структурами, ч.од.;

B
b
 — частка залучених креативно‑ активних пра‑

цівників до загальної чисельності працівників під‑
приємницької структури, ч.од.;

C
c
 — частка використаних креативних проектів 

за участю підприємницької структури до загальної 
кількості проектів, ч.од.;

D
d
 — частка інноваційних матеріалів до загаль‑

ного об’єму матеріалів, ч.од.;
E

e
 — частка створених інноваційних інженер‑

них конструкцій у загальній кількості інженерних 
конструкцій, які споруджені підприємницькими 
структурами, ч.од.;

G
g
 — частка інноваційних технологій у загальній 

кількості технологій, які використовує підприєм‑
ницька структура, ч.од.;

K і V — показники, що відображають інновацій‑
ний розвиток підприємницьких структур, ч.од.

Інформація отримана з використанням поданих 
вище інтегральних показників є необхідною, оскіль‑
ки дасть змогу оцінити рівень інноваційного розвит‑
ку підприємницьких структур. Інформативність 
та цінність такого розрахунку буде знівельовано, 
якщо менеджмент підприємства не враховує розмір 
самого підприємства.

Висновки і пропозиції. Таким чином, ефективний 
економічний розвиток підприємницьких структур 
залежить від інновацій. Вдале запровадження ін‑
новаційного розвитку підкреслить та збереже кон‑
курентні переваги даного підприємства на ринку. 
Створення сприятливого підґрунтя для активізації 
інноваційного розвитку підприємницьких структур 
має стати пріоритетним завданням для економіч‑
ного розвитку та визначальною формою реалізації 
національних інтересів. За рахунок запроваджених 
інновацій відбувається посиляться конкурентоспро‑
можності як на вітчизняному, так і міжнародному 
ринках. Щоб ефективніше провести аналіз іннова‑
ційного розвитку ми обрали інтеграційні показники. 
За допомогою них отримана інформація є необхід‑
ною, оскільки дасть змогу оцінити рівень інновацій‑
ного розвитку підприємницьких структур. Проте 
достовірність такого розрахунку буде цінною, якщо 
менеджмент підприємства враховує розмір самого 
підприємства.

До перспектив подальших досліджень у цьому 
напрямі слід віднести постійний моніторинг факто‑
рів, які стають ключовими при обранні тої чи іншої 
системи інноваційного розвитку підприємства, а та‑
кож потрібно більш детально дослідити етапи про‑
ведення прогнозування економічної ефективності 
управління інноваційним розвитком підприємства.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОРОНАВІРУСНИХ ОБМЕЖЕНЬ  
НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

MOTIVATION IN THE MANAGEMENT  
OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Анотація. В процесі господарської діяльності у підприємств виникають ризики з якими вони повинні справлятись. Але 
подолати деякі ризики вдається не кожному бізнесмену. В період карантину через коронавірусну пандемію вводяться 
обмеження на діяльність підприємств в залежності від важкості ситуації. Так, багато підприємств були змушені тимчасово 
припинити свою діяльність згідно законодавчих актів, що призвело до падіння доходності та скорочення штату. Малим 
та середнім підприємствам не завжди вдається не збанкрутувати в період застою, адже велика кількість з яких може 
протриматись лише місяць. Близько половини підприємств, протягом тотального карантину, повністю зупиняють свою 
діяльність. Такі зміни несуть негативний вплив не тільки на самі підприємства, а й на економіку країни. Так як прибутко-
вості у них немає, то й частина надходжень з податків до бюджету не буде здійснена. Окрім цього, щоб подолати кризову 
ситуацію в своєму бізнесі, підприємці вимушені використовувати такий інструмент оптимізації економічного стану як 
скорочення. В результаті працівники, що працювали в таких підприємствах, стають тимчасово безробітними, а це майже 
десята, четверта та друга частини персоналу в великому, середньому та малому бізнесах відповідно.

У статті досліджено та проаналізовано вплив державних дій здержування пандемії COVID-19 на систему оподаткування 
підприємств в процесі жорстоких та полегшених заходів, особливо тотального карантину. Можливість сплачувати податки 
у збиткових підприємств мала, які стали такими внаслідок простою, тому держава повинна врегулювати це питання та 
надавати підприємствам з ризиком банкрутства пільги та пом’якшення оподаткування. Державні органи розробляють 
та впроваджують програми економічного стимулювання, щоб запобігти великого впливу обмежень на малий та середній 
бізнес. Такими програмами виступають різні пільгові ставки для окремих підприємств та фінансова допомога у вигляді 
безвідсоткового або низько відсоткового державних кредитів. Розглянуто альтернативні програми допомоги в боротьбі з фі-
нансовим ударом на малий та середній бізнес, в період карантину, та зроблений висновок відносно наслідків таким програм.

Ключові слова: оподаткування підприємств, період пандемії, карантинні обмеження, процес оподаткування.

Аннотация. В процессе хозяйственной деятельности у предприятий возникают риски, с которыми они должны 
справляться. Но преодолеть некоторые риски удается не каждому бизнесмену. В период карантина через коронавирус-
ную пандемию вводятся ограничения на деятельность предприятий в зависимости от тяжести ситуации. Так, многие 
предприятия были вынуждены временно прекратить свою деятельность согласно законодательным актам, что привело 
к падению доходности и сокращения штата. Малым и средним предприятиям не всегда удается не обанкротиться в 
период застоя, ведь большое количество из которых может продержаться всего месяц. Около половины предприятий, в 
течение полного карантина, полностью прекращают свою деятельность. Такие изменения несут негативное влияние не 
только на сами предприятия, но и на экономику страны. Так как доходности у них нет, то и часть поступлений от налогов 
в бюджет не будет осуществлена. Кроме этого, чтобы преодолеть кризисную ситуацию в своем бизнесе, предпринимате-
ли вынуждены использовать такой инструмент оптимизации экономического состояния как сокращение. В результате 
работники, работавшие в таких предприятиях, становятся временно безработными, а это почти десятая, четвертая и 
вторая части персонала в большом, среднем и малом бизнесах соответственно.

В статье исследовано и проанализировано влияние государственных действий удержания пандемии COVID-19 на 
систему налогообложения предприятий в процессе жестоких и облегченных действиях, особенно тотального карантина. 
Возможность платить налоги в убыточных предприятиях мала, которые стали такими в результате простоя, поэтому 
государство должно урегулировать этот вопрос и предоставлять предприятиям с риском банкротства льготы и смяг-
чения налогообложения. Государственные органы разрабатывают и внедряют программы экономического стимулиро-
вания, чтобы предотвратить большое влияние ограничений на малый и средний бизнес. Такими программами высту-
пают различные льготные ставки для отдельных предприятий и финансовая помощь в виде беспроцентного или низко 
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процентного государственных кредитов. Рассмотрены альтернативные программы помощи в борьбе с финансовым 
ударом на малый и средний бизнес, в период карантина, и сделан вывод относительно последствий таких программ.

Ключевые слова: налогообложение предприятий, период пандемии, карантин, процесс налогообложения.

Summary. In the process of economic activity, enterprises have risks that they have to deal with. However, not every entre-
preneur manages to overcome some risks. During the quarantine period, due to the coronavirus pandemic, there are restrictions 
on the activities of enterprises, depending on the severity of the situation. Thus, many companies have temporarily ceased op-
erations under the law, which has led to falling profitability and staff reductions. Small and medium- sized enterprises do not al-
ways manage not to go bankrupt during the period of stagnation, because a large number of which can last only a month. About 
half of the enterprises, during the total quarantine, completely cease their activities. Such changes have a negative impact not 
only on the enterprises themselves, but also on the country’s economy. As they are not profitable, part of the tax revenues, do 
not come to the budget. In addition, to overcome the crisis in their business, entrepreneurs use a tool to optimize the economic 
situation, such as staff reduction. As a result, employees who worked in such enterprises become temporarily unemployed, 
which is almost a tenth, fourth and second part of the staff in large, medium and small businesses, respectively.

The article examines and analyzes the impact of government action to contain the COVID-19 pandemic on the corporate 
taxation system in the process of cruel and facilitated measures, especially total quarantine. Unprofitable businesses have 
been unable to pay taxes due to downtime, so the state must settle this issue and provide companies at risk of bankruptcy with 
benefits and tax relief. Public authorities develop and implement economic incentive programs to prevent the large impact of 
restrictions on small and medium- sized businesses. Such programs are various preferential rates for individual enterprises and 
financial assistance in the form of interest-free or low-interest government loans. Alternative assistance programs to combat the 
financial impact of quarantine on small and medium- sized businesses have been considered, and a conclusion has been drawn 
as to the consequences of such programs.

Key words: corporate taxation, pandemic period, quarantine, taxation process.

Постановка проблеми. В період карантинних 
обмежень страждає малий та середній бізнеси, 

що зменшує їх платоспроможність та надходження 
до бюджету з податків та зборів. У зв’язку з цим 
відбуваються зміни в системі оподаткування для 
піддержування стабільності економічної ситуації 
в країні. Метою статті є дослідження та винесення 
висновків наявної ситуації в оподаткуванні підпри‑
ємств в період пандемії та обмежень, котрі вона несе 
з собою. Аналіз наслідків обмежень та найбільш 
періоду «затишшя», що виникає внаслідок каран‑
тинних заходів. Дослідження наявності державної 
допомоги для малих та середніх підприємств в період 
обмежень та наслідки такої допомоги на економіку 
держави та соціальну ситуацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес 
оподаткування підприємств в період коронавірусної 
пандемії є досить актуальною темою. Дослідженням 
цього питання займаються провідні економісти та 
науковці, серед яких значну кількість посідають 
науковці таких журналів як «податки & бухоблік» 
[3], «Вісник» [1], «Все про бухгалтерський облік» 
[5], «Головбух» [11] та інші. В дослідження Андрія 
Фомічова [2] можна знайти всі зміни в законах, що 
відносяться податкового законодавства, прийняті 
за період пандемії та внаслідок обмежень відносно 
податку на додану вартість, податку на прибуток, 
податку на майно, акцизного податку, єдиного по‑

датку та інших. Портал «дебет‑ кредит» [10] зосере‑
джує увагу на тому як підприємству можна «текти 
по течії», тому пропонує використання наявних 
державних програм підтримки та відстрочення оп‑
лати податків.

Більшість дослідників зосереджені на поточних 
змінах та на тому, що підприємство може зроби‑
ти, щоб не збанкрутувати. Також, на необхідності 
державної підтримки малого та середнього бізнесу. 
Але мало хто зосереджує увагу на наслідках таких 
заходів та впливу їх на економічну на соціальну 
складову країни.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням статті є дослідження системи опо‑
даткування підприємств в період обмежень, спри‑
чинених пандемією COVID‑19. Аналіз впливу таких 
заходів на уразливі підприємства мікро, малого та 
середнього бізнесу.

Виклад основного матеріалу. В період високої 
загрозу під час пандемії, органи державної влади 
неодноразово вводили обмеження, що стосувалися 
не лише громадян, а й підприємств. Звичайно, що 
великий бізнес може дозволити собі ці обмеження на 
деякий час, але такі підприємства знаходили інший 
вихід з діяльності. Але для мікро бізнесу, малих та 
середніх підприємств все не так просто, адже згід‑
но статистики «Спілки українських підприємців» 
більшість малих підприємств можуть протриматись 
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максимум місяць. Згідно цього випливає, що влада 
повинна ввести радикальні заходи, щодо стимулю‑
вання або звільнення від оподаткування таких під‑
приємств, що продовжують платити заробітні плати 
своїм працівникам в період карантину та тих, що 
несуть соціальну значущість для суспільства.

На даний момент було вже три потужних «зати‑
шшя», після яких багато мікро бізнесів та малих 
підприємств припинило свою діяльність та очіку‑
ється можливість нового. Підприємці категорично 
відмовляються від підтримки необхідності введення 
карантину, тому що вони не відійшли ще від наслідків 
попередніх хвиль. Так 52% підприємств мають нега‑
тивне ставлення до можливості введення нового ка‑
рантину, а близько 35% ще не визначились з цим [4].

Основним ударом для малого та мікро бізнесу є 
оподаткування на заробітну плату, адже велика ча‑
стина таких підприємств продовжила виплачувати 
зарплатню. Окрім, цього фактору вони ще повин‑
ні платити орендні платежі та не завжди вдається 
влаштувати ефективно працюючу систему відда‑
леної роботи і внаслідок чого ефективність підпри‑
ємства падає, тому владні органи повинні надавати 
пільги та допомогу в оподаткуванні.

Великим важелем впливу на вибір обмежень 
держави стають можливі мітинги в результаті 
прийнятих рішень, тому вона прислуховується до 
пропозицій підприємців. Так в результаті оновле‑
ного карантину в травні 2020 року підприємці вла‑
штували мирний мітинг‑ автопробіг, що пройшов 
по всій Україні під назвою «Карантин вбиває». Він 

дав свої плоди та в результаті влада ввела пільги 
в вигляді звільнення від податкової різниці(плат‑
ників податку на прибуток) на кошти або лікарські 
засоби, що добровільно були передані для лікування 
хворих на корона вірус; звільнення від штрафів за 
невчасну платіжку податку на прибуток та пені або 
самостійного виправлення порушень; звільнення від 
ПДВ деяких операцій; звільнення від нарахування 
та сплати ЄСВ для ФОП деяких осіб; звільнення від 
сплати за землю (оренди) державної та комунальної 
власності та інше.

Але наразі подібні пільги не розраховуються, 
тому багато підприємців негативно налаштовані 
но нові обмеження та їх майбутню долю під тиском 
оподаткування в таких ситуаціях. Результати дослі‑
дження Спілки українських підприємців відносно 
того якими вони бачать можливі майбутні обмежен‑
ня наведені на рисунку 1.

З даного опитування можна побачити, що 48% 
опитуваних підприємств вважають за необхідне не 
введення карантинних заходів в разі збільшення за‑
хворюваності громадян через свою неспроможність 
вижити в такій ситуації, що абсолютно зрозуміло 
так як вони не бачать відчутної підтримки держави. 
Близько 33% вважають, що індивідуальний підхід 
для регіонів це найкраще рішення на даному ета‑
пі і там де ситуація критична є необхідність таких 
заходів. Лише 3% підприємців відповіли, що вони 
не бачать сенсу в обмеженнях як для підприємства 
так і для громадян та пропонують скасування та‑
ких заходів взагалі. Міністерство охорони здоров’я 

Рис. 1. Результати опитування Спілки Українських Підприємців

Джерело: складено авторами на основі [8]
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оголосило, що з 9 червня 2021 року всі регіони 
України переходять в зелену зону [6]. Відповідно 
і зменшили деякі обмеження, тепер масові заходи 
зможуть відвідати більше осіб, а заклади харчуван‑
ня зможуть працювати цілодобово.

Результати опитування проведеного Ukrainian 
Marketing Group про діяльність в умовах карантину 
наведено на рисунку 2. Дане опитування проводи‑
лось серед всіх рівнів підприємств, тому результати 
були максимально актуальні з можливих. Велику 
частину, а саме 58% опитуваних підприємств від‑
повіло, що вони продовжують працювати під час 
карантину. Серед таких підприємств в основному 
знаходяться великі та середні, адже у них є мож‑
ливості. Майже 30% відповіли тим, що вони при‑
пинили свою діяльність на час карантину, через 
неможливість впровадження дистанційної роботи 
або через недостатність досвіду і можливостей тако‑
го. До таких підприємств, за більшістю, відноситься 
сектор мікробізнесу, що є найменш захищений від 
подібних ризиків.

Близько 13 відсотків відповіли, що вони не мо‑
жуть дати одної відповіді так як або працюють не 
на повну силу або з певними нюансами, що не дає 
можливості сказати, що їх діяльність повноцінна 
чи припинена.

Згідно цього ж опитування було додаткове за‑
питання, згідно якого було виявлено, що половина 
опитуваних здатна протриматися всього на всього 
один місяць, а 25% проголосували за можливість 
втриматися близько двох або трьох місяців в простої 

та не збанкрутувати при цьому. Результати цього 
опитування можна побачити на рисунку 3.

Також, з опитування можна побачити, що 6% 
опитуваних вже збанкрутували за період каран‑
тину через неможливість працювати. В основному 
цю категорію займають малий та мікро бізнеси. Та 
лише 3% сказали, що при необхідності вони можуть 
працювати дистанційно стільки, скільки буде необ‑
хідно. В таку категорію входять підприємства, які 
вже займались дистанційною роботою, велика кіль‑
кість ІТ‑компаній та подібні таким підприємства.

Щоб вижити в таких важких умовах підприєм‑
ствам необхідно ефективно планувати свої наступні 
кроки, щоб не збанкрутувати та втонути в борговій 
ямі. Такі кроки в основному спрямовані на зменшен‑
ня витратної частини. Прикладом одного зі способів 
може слугувати скорочення штату, що призведе як 
до зменшення витратної складової на оплату праці 
так і на оподаткування оплати праці.

Дослідження проведенні Ukrainian Marketing 
Group разом з Спілкою український підприємців, 
щодо вимушених кроків під час карантину наведено 
в таблиці 1.

Майже третина власників бізнесів наголошу‑
ють на тому, що вони спостерігають падіння своїх 
доходів з початку карантину в межі від 91–100%, 
що дорівнює майже вдвічі зменшення доходності.

До таких підприємств скоріше за все відносяться 
заклади громадського харчування, розважальні 
заклади, різні мікро та малі бізнеси з продажу не 
продовольчих продуктів. Це може призвести до 

Рис. 2. Результати опитування Ukrainian Marketing Group

Джерело: [7]
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збільшення боргової частини та неприбутковості 
таких підприємств, внаслідок чого вони не зможуть 
оплачувати зобов’язання за податками та зборами. 
Це призводить до банкрутства, що в свою чергу оз‑
начає зменшення надходження потоку грошових 
коштів до державних бюджетів. Тому державі не‑
обхідно ввести ті напрямки підтримки, які допомо‑
жуть таким підприємства не збанкрутувати в пері‑

оди обмеження. Такі підприємства вже звільнили 
половину свого штату, що свідчить про збільшення 
безробіття в країні, яке має негативний фактор на 
розвиток економіки.

Власники середнього бізнесу, за період минулих 
карантинів, спостерігали зменшення доходів на 25–
50% та в результаті звільнили від 10 до 25% своїх 
працівників. А великий бізнес зафіксував зменшен‑

Таблиця 1
Вимушені кроки під час карантину

% падіння доходів 
з початку каран-

тину

% звільнених 
працівників

% скорочення 
робочих місць до 
кінця карантину

% збережених 
працівників у відпустці 

за власний рахунок

Відсутнє 5 52 32 33

До 10% 0 1 1 1

10–25% 13 21 26 26

26–50% 21 14 18 26

51–75% 24 1 13 2

76–90% 1 1 0 2

91–100% 33 4 5 7

Понад 100% (бізнес 
збитковий, боги)

1 ‑ ‑ ‑

Важко сказати 1 ‑ 3 1

Відпустка за свій 
рахунок

3 ‑ ‑ ‑

Немає найманих 
працівників

‑ 2 2 2

Співробітники 
у відпустці

‑ 1 ‑ ‑

Джерело: розроблено авторами на основі [7; 8]

Рис. 3. Результати опитування СУП та Ukrainian Marketing Group

Джерело: складено авторами на основі [8]
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ня доходності на 10–25% та звільнив близько 25% 
штатного персоналу. Зараз ситуація змінилася та 
всі регіони України вийшли з карантинних обме‑
жень, але все ж пандемія все ще залишається, що дає 
вплив на малий, мікро та середній бізнеси. Штатний 
персонал третини підприємств, що була змушена до 
скорочення повернула своїх працівників.

Прогнози державної владу говорять про високу 
ймовірність осіннього карантину, тому підприємці 
очікують значну допомогу з боку держави. Третинна 
власників бізнесу вважають, що державні органи 
повинні зменшити податковий тиск та відмінити 
або хоча б зм’якшити (зменшити) такі податки як 
єдиний соціальний внесок та податок з доходів фі‑
зичних осіб. Однак, згідно проведених вже декілька 
разів законах спрямованих на зменшення кризо‑
вої ситуації в країні, уряд вирішує, що Україна не 
може позволити собі такі заходи і не підтримує таку 
думку. СУО пропонує звільнити від сплати вище‑
вказаних податків ті бізнеси, що не приходять до 
скорочення, для захисту тих верств населення, що 
можуть звільнити. Так, за їх підрахунками близько 
півтора міліонна осіб, що працюють на юридичні 
особи та приблизно пів міліонна осіб, що працюють 
на фізичних осіб підприємців зможуть зберегти своє 
робоче місце.

МОЗ пропонує продовжити карантин до кінця 
літнього періоду, тому що він ще не подоланий. Але 
уряд пом’якшив карантинні обмеження, що дозво‑
лить мікро бізнесу працювати в більш прибутковому 
режимі. Серед пом’якшень є:

 – Цілодобова робота ресторанів;
 – Проведення масових заходів в розважальних за‑

кладом, але при розрахунку 4 квадратні метри 
будівлі на одну особу;

 – Заклади культури, кінотеатри та театри отримали 
дозвіл на заповнення залів на дві третини [11].
Для зменшення витратної частини підприємства 

приходять до такого способу тимчасового зменшен‑
ня витрат на оподаткування як перенесення стро‑
ку сплати грошового зобов’язання за податками 
та зборами або податкового боргу під 120% річних 
від ставки Національного Банку України [9]. Для 
цього в них є право оформити такі документи, як 
розстрочення та відстрочення. При відстроченні, 
в основному, сплачують відразу всю суму заборго‑
ваності через певний проміжок часу (не більший 12 
місяців від часу виникнення такої заборгованості), 
в той час як при розстроченні сплачують щомісячно 
рівними частинами суми. Такі заходи допомагають 
малим підприємствам триматися в течії. Розстрочен‑
ня та відстрочення можливе лише окремо за кожним 
з податків із відповідними на те підставами. Під‑

стави можна знайти в постанові Кабінету Міністрів 
України № 1235.

Також, існує право на розстрочення податку на 
додану вартість для промислових підприємств, що 
вводять своє обладнання через митний кордон на те‑
риторію України для використання його в власних ці‑
лях, тобто виробництво на власному підприємстві, що 
находиться на території України. Але таке підприєм‑
ство повинне підтвердити, що вона має необхідні по‑
тужності щоб працювати з цим обладнання. В таких 
випадках можуть дати відмову, одним з варіантів якої 
є те, що дане обладнання завозиться з країни агресора 
або з тимчасово окупованої території України.

Малий та середній бізнес має можливість скори‑
статися урядовою програмою з підтримки малого та 
середнього бізнесу. Вона є унікальною та надзви‑
чайно вигідною для таких підприємств так як не 
потребує застави та має низьку відсоткову ставку, 
що є позитивними факторами для незабезпеченого 
бізнесу. Одними зі ставок є такі: 3% річних для тих 
хто подолав наслідки або запобіг виникненню та 
розповсюдженню коронавірусної хвороби та має 
розмір річного доходу менше за десять мільйонів 
євро; від 7 до 5 річних для тих у кого річний дохід 
менше за п’ятдесят мільйонів гривень; від 9 до 7 
річних для тих у кого річний дохід більше п’ятде‑
сят мільйонів гривень [11]. Такі кредити можуть 
отримувати фізичні особи підприємці та юридичні 
особи, що пропрацювали більше ніж один рік та є 
резидентами України, не мають прострочених кре‑
дитів, не мали державної допомоги перевищуючої 
двісті тисяч євро. У процесі створення портфельна 
програма, яка дозволить погашати кредити малому 
та середньому бізнесу до вісімдесят відсотків.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Обмеження, що виникають під час коронавірусної 
хвороби найбільший вплив несуть на мікро та ма‑
лий бізнеси. Так як, такі підприємства не в змозі 
впоратися з навантаженням, що виникає в процесі 
простою, адже в них не наявні резервні фонди для по‑
дібних ситуацій. Тому виникає необхідність допомо‑
ги з боку державних органів регулювання, шляхом 
пом’якшення або анулювання деяких аспектів опо‑
даткування в процесі вимушеного простою, допомога 
з орендою та боргами. Близько 6% мікро та малого 
бізнесу вже збанкрутувала і по оцінкам експертів 
велика кількість таких підприємств не витримає 
чергового «затишшя», тому необхідна чітка система 
захисту від банкрутства тих підприємств, що не мо‑
жуть самостійно вижити в період обмежень. Наразі 
наявні урядові програми по заохоченню та допомозі 
для малого та середнього бізнесу, створенні фонди 
та портфелі, що допомагають впоратися з борговою 
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складовою. Існуюча система регіонального каранти‑
ну допомагає забезпечувати бюджет з тих регіонів, 
що мають кращу ситуацію за інші та зняти податкове 
навантаження з багатьох підприємств, що вимушені 
дотримуватися карантину, коли ситуація в регіоні 
не критична, як то було при тотальному карантині.

Владними органами прорахована велика ймовір‑
ність повторного осіннього карантину, тому існує 

необхідність у вдосконаленні та вивчені недоліків 
наявної системи боротьби з податковим наванта‑
ження в період пандемії. Цим стрімко займається 
спілка українських підприємців та запропоновані 
ними заходи державної допомоги малому та серед‑
ньому бізнесу є актуальними та економічно обґрун‑
тованими, але наявна кризова ситуація не до кінця 
дозволяє уряду прийняти їх.
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МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ  
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

МОТИВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫХ  
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

MOTIVATION IN THE MANAGEMENT OF  
LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Анотація. Щоб підприємство залишалося конкурентоспроможним, йому необхідно, щоб всі ланки працювали на 
відповідному рівні. Але трудові ресурси не можуть працювати на встановленій ефективності, як це робить механізована 
частика виробництва. Мотивація є одним з основних факторів, що дають можливість трудовим ресурсам працювати 
ефективніше. Основним питанням є те, що менеджери повинні робити, щоб продуктивність праці, насправді, зростала.

У статті досліджено вплив матеріальних та нематеріальних мотиваційних заходів на результативність роботи персо-
налу. Матеріальні стимули мають найбільший вплив на працівника, але не довгу тривалість дії. По одинці кожен з них 
малоефективний, бо вони повинні доповнювати один одного та усилювати ефект. Окрім премій чи добавок до зарплати 
використовують талони на транспортування, медичне страхування, абонементи та відпустки за рахунок підприємства 
та інше. Управлінці, які хочуть збільшити ефективність праці, повинні зосереджуватися над тим, щоб всі працівники були 
високо оцінені та винагородженні за свої старання.

В тих випадках, коли не має додаткової винагороди за якісно виконану роботу або вона не оцінюється, то інтерес до 
діяльності втрачається. Вказано негативний вплив неякісно вибраної спеціальності, в процесі вступу до вищого навчаль-
ного закладу, на можливість мотивації такої людини. Результатом неякісного вибору і подальшої трудової діяльності за 
професією, що не приносить задоволення — виступає байдуже ставлення до результату праці та відповідно зниження 
ефективності. Доведено, що використання негативних стимулів, тобто системи штрафів, призводить до високої плинності 
кадрів та негативного відношення працівників до системи управління. Найпопулярнішими причинами «дисциплінарних» 
штрафів в Україні є запізнення, прогул, з’явитися на робоче місце в нетверезому стані. Хоча згідно закону, за ці порушення 
працівнику можуть або винести догану, або звільнити.

Ключові слова: мотивація персоналу, управління трудовими ресурсами, матеріальне стимулювання, нематеріальне 
стимулювання, штрафи, потреби працівників, управління підприємством.

Аннотация. Чтобы предприятие оставалось конкурентоспособным, ему необходимо, чтобы все звенья работали на 
соответствующем уровне. Но трудовые ресурсы не могут работать на установленной эффективности, как это делает 
механизированная часть производства. Мотивация является одним из основных факторов, что дает возможность тру-
довым ресурсам работать эффективнее. Основным вопросом является то, что менеджеры должны делать, чтобы произ-
водительность труда, на самом деле, росла.

В статье исследовано влияние материальных и нематериальных мотиваций на результативность работы персонала. 
Материальные стимулы оказывают наибольшее влияние на работника, но не длинную продолжительность действия. По 
одиночке каждый из них малоэффективен, так как они должны дополнять друг друга и усиливать эффект. Кроме премий 
или добавок к зарплате используют талоны на транспортировку, медицинское страхование, абонементы и отпуска за 
счет предприятия и прочее. Управленцы, которые хотят повысить эффективность труда, должны сосредотачиваться над 
тем, чтобы все работники были высоко оценены и вознаграждены за свои старания.

В тех случаях, когда нет дополнительного вознаграждения за качественно выполненную работу или она не оценивает-
ся, то интерес к деятельности теряется. Указано негативное влияние некачественно выбранной специальности, в процессе 
поступлении в высшее учебное заведение, возможность мотивации такого человека. Результатом некачественного выбора 
и последующей трудовой деятельности по профессии, которая не приносит удовольствия — выступает безразличное отноше-
ние к результату труда и соответственно снижение эффективности. Доказано, что использование отрицательных стимулов, 
то есть системы штрафов, приводит к высокой текучести кадров и негативного отношения работников к системе управления. 
Самыми распространёнными причинами «дисциплинарных» штрафов в Украине есть опоздание, прогул, явиться на рабочее 
место в нетрезвом состоянии. Хотя согласно закону, за эти нарушения работнику могут или вынести выговор, или уволить.
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Summary. For an enterprise to remain competitive, it needs all the links to work at the appropriate level. However, labor 
resources cannot work at the established efficiency, as the mechanized part of production does. Motivation is one of the main 
factors that enables the workforce to work more efficiently. The main question is what managers need to do for real increase 
productivity.

The article investigates the influence of material and non-material motivations on the performance of personnel. Material 
incentives have the greatest impact on the employee, but not for the longest duration. Individually, each of them is ineffective, 
since they must complement each other and enhance the effect. In addition to bonuses or salary supplements, they use coupons 
for transportation, medical insurance, subscriptions and vacations at the expense of the enterprise, etc. Managers who want to 
improve their productivity must focus on ensuring that all employees are highly valued and rewarded for their efforts.

In cases where there is no additional remuneration for quality work performed (or it is not evaluated), then interest in the 
activity is lost. Analyzed the negative impact of a poorly chosen specialty, in the process of entering a higher educational insti-
tution, the possibility of motivating such a person. The result of a poor-quality choice and subsequent work in a profession that 
does not bring pleasure is an indifference to the result of work and, accordingly, a decrease in efficiency. The negative effect of 
the use of negative incentives, namely the system of fines, leads to high staff turnover and a negative attitude of employees to 
the management system. The most common reasons for «disciplinary» fines in Ukraine are being late, absenteeism, and being 
drunk at the workplace. Although, under the law, an employee may be reprimanded or dismissed for these violations.

Key words: personnel motivation, labor resources management, material incentives, intangible incentives, fines, employee 
needs, enterprise management.

Постановка проблеми. Метою статті є відобра‑
ження впливу інструменту мотивації на трудові 

ресурси підприємств, управлінським персоналом. 
Відображення значущості нематеріальної мотивації 
на працівників та впровадження європейських мето‑
дів мотивування працівників. Визначення найбільш 
дієвих важелів впливу на ефективність роботи пер‑
соналу українських підприємств та доведення, що 
негативні стимули, в сучасних умовах, негативно 
впливають на ефективність роботи підприємства, 
а такі фактори як відчуття значущості та причет‑
ності мають позитивний вплив, хоч і не потребують 
витратної частини. Дослідження провідних методів 
мотивації на прикладі європейський країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ням мотивації трудових ресурсів займалися провідні 
економісти, менеджери та науковці, які базувались 
на працях таких науковців як А. Маслоу, К. Альдер‑
фера, Ф. Тейлора, Ф. Герцберга, Д. Мак‑клеланда, 
а продовжили займатися цим питання зарубіжні та 
вітчизняні науковці Г. Гантт, Ф. Гілберт, Г. Емер‑
сон, В. Потер, О. А. Грішнова, Ф. М. Фолет, Д. П. Бо‑
гиня, В. П. Антонюк, С. Г. Климко, С. А. Дятлов, 
С. О. Цимбалюк, Г. А. Дмитренко Г. І. Купалова, 
А. М. Колот, О. С. Виханський та інші. Їх основна 
думка, була в виборі фактору мотивації персоналу 
виведеного з потреб людей. Більшість з них приді‑
ляли особливу увагу першочерговій мотивації через 
матеріальну складову, а лише потім через внутріш‑
ню. Але такі вчені, як Клейтон Альдрефер, наголо‑

шували на різноманітності людей і те що підходить 
одному, не має такого ж впливу на іншого. Його 
теорія ERG Альдерфера спрямована на індивіду‑
альний підхід до кожного працівника.

Інвестиції в мотивацію — це інвестування в ре‑
зультати. Це наочно показує дослідження групи 
дослідників з Університету Уоріка (Великобританія) 
на чолі з професором Ендрю Освальдом: якщо пра‑
цівник відчуває задоволення, він більше задіяний 
у компанії і працює набагато краще. Але більшість 
з дослідників зосереджуються на матеріальній мо‑
тивації, хоча нематеріальна (моральна) має більш 
перспективний вплив. Мотивувати працівників, 
щоб вони почувались щасливими у своїй роботі, щоб 
створити гарне робоче середовище, що сприяє досяг‑
ненню результатів, не є ні утопією, ні політикою, 
яка стосується лише великих компаній. Це фунда‑
ментальне завдання будь‑якого бізнесу, незалежно 
від його сектору, розміру та штату.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням статті є доведення значущості мо‑
тивації в процесі управління трудовими ресурсами 
підприємства. Вибір пріоритету на розвиток нема‑
теріальних мотиваційних заходів, не забуваючи про 
стандартні — матеріальні.

Виклад основного матеріалу. «Щаслива компа‑
нія — це продуктивна компанія». Ця думка є прак‑
тично та науково доведеною: люди, які щасливіші 
у своїй роботі, є більш продуктивними та допома‑
гають покращити результати діяльності компанії. 
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Незалежно від розміру компанії, в наш час важ‑
ливіше, ніж будь‑коли, можливість мотивувати 
працівників та гарантувати, що вони відчувають 
себе частиною компанії. Великі компанії останнього 
покоління не чужі цій реальності і витратили багато 
років, інвестуючи в політику добробуту персоналу, 
яка дозволила їм підвищити рівень задоволеності 
працівників приблизно на третину, маючи прямий 
вплив на продуктивність підприємства.

Кожен управлінець прагне, щоб підпорядко‑
ваний йому персонал працював на всі 100%, але 
в багатьох випадках це не відповідає реальності. 
Цю поділку трудові ресурси можуть досягти, але 
поступово будуть втрачати її. Ідеальне управління 
трудовими ресурсами повинно бути таким, щоб ця 
поділка залишалася максимально наближеною до 
100%. Правильне використання функцію мотивації 
допомагає досягти такого результату.

Загалом, поняття «мотив» означає спонукан‑
ня до діяльності, дій та вчинків (тобто той фактор, 
що штовхає людину до дій). Звідси можна сказати, 
що мотивація — це процес спонукання об’єкту до 
діяльності. Тоді, мотивація персоналу — це систе‑
ма управлінських рішень, що спонукають трудові 
ресурси підприємства до максимізації їхньої діяль‑
ності шляхом стимулів. Для пост радянських країн 
до сих пір є популярний метод «батогу та пряника» 
(суть якого полягає в тому, що тих працівників, 
які працюють ефективно нагороджують, а тих хто 
працює незадовільно, то до них використовують 
різні покарання). Хоч і матеріальна винагорода за‑
ймає вагоме місце в мотивації персоналу, але існує 
низка й інших факторів, що можуть вливати. Існує 
багато випадків, коли успішний працівник при‑
ходить на нове робоче місце в якому не може ніяк 
себе розкрити і не задовольняє покладені на нього 
вимоги. Причиною якого, банально, є дискомфорт 
на робочому місці або в стосунках з колегами [3].

Згідно з опитуванням, проведеним Association of 
Accounting Technicians (АТТ), 8 із 10 працівників 
відмовляли б у підвищенні заробітної плати, якщо 
це означало необхідність змінити робоче середовище 
на таке, в якому вони не почували б себе комфортно 
[1]. Відчуття цінності на своєму робочому місці, 
робота в хорошій атмосфері, відсутність надмірного 
тиску та можливість узгодити роботу із сімейним 
життям є одними з визначальних факторів, що ро‑
блять працівників мотивованими незалежно від 
їхньої зарплати. Звідси, можна зробити висновок, 
що матеріальна мотивація не є настільки вагомою, 
як це здається на перший погляд. Так, відомий ху‑
дожник Ван‑ Гог за своє життя не міг продати свої 
витвори мистецтва і був бідним, але попри це його 

потреби були задоволені і навіть коли грошей не 
було продукти, він все рівно купував фарбу. Якщо 
працівник буде працювати лише для отримання 
заробітку, з часом він впаде в стан прокрастинації 
або так званого вигорання.

Такий інструмент, як мотивація, в руках у вмі‑
лого управлінця повинен задовольняти як фізичні 
так і особистісні потреби індивіда. Зацікавленим 
в ефективності виконання роботи повинен бути не 
тільки керівник, але й сам працівник. Велику від‑
дачу в роботу можна побачити в творчо направлених 
підприємствах і саме у тих працівників, що обрали 
приємну для них роботу (коли головне місце не посі‑
дає заробітна плата). Незадоволеність працівників 
зазвичай означає високу плинність кадрів, що не‑
гативно відображається на підприємстві.

Один із видів класифікації мотивації персоналу 
є поділ її на матеріальну та нематеріальну [3]. За‑
звичай ці види мотивації використовуються разом 
для посилення ефекту, бо кожна з них по одинці 
є неповноцінною та малоефективною в порівнян‑
ні з спільним використанням. Цей вид мотивації 
включає в себе індивідуальні або колективні мето‑
ди заохочення через нагородження матеріальними 
благами, що зазвичай виражені в грошовому виразі. 
Але не можна обмежувати це лише преміями чи 
добавками до зарплати, сюди можна віднести:

 – Забезпечення працівника безкоштовним тран‑
спортним засобом до місця роботи (сюди відносять 
корпоративний транспорт (власний автомобіль чи 
маршрутне таксі);

 – Забезпечення безкоштовним медичним страху‑
ванням;

 – Різні абонементи до розважальних чи оздоров‑
люючих закладів;

 – Збільшення відпустки за рахунок підприємства;
 – Персональний подарунок на значимий день, на‑

приклад день народження;
 – Допомога в разі надзвичайної ситуації та ін. [11].

Нематеріальна мотивація зазвичай використо‑
вується для задоволення емоційний благ, але вони 
можуть відображатися на економічній складовій 
працівника. Сюди відносять безкоштовні путівки 
в оздоровчі заклади та медичне обстеження. Також, 
популярний зараз гнучкий графік роботи, що дозво‑
ляє підлаштовуватися під кожного працівника, дає 
можливість виконувати необхідні справи. До немате‑
ріальних способів мотивації трудовий колектив від‑
носиться дуже багато можливостей. Все залежить від 
відносин між керівництвом та працівниками, у від‑
критості їх стосунків та від їх потреб, і ця креативна 
складова лежить вже на керівнику. Також до способів 
нематеріальної мотивації персоналу можна віднести:
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 – Імідж компанії — це може слугувати мотивацію 
працювати в передовому підприємстві і задоволені 
моральних мотивів працівника, тобто визнання 
його оточенням, як успішної людини;

 – Можливість кар’єрного росту і не нехтування 
цим — ті працівники, що мають можливість до 
кар’єрного росту і беруть на себе більше обов’язків 
ніж на нього покладено, заслуговує на відповідну 
посаду;

 – Похвала працівників за успішно виконану робо‑
ту — для багатьох людей є впливовим фактором 
до підвищення морального духу. Приклад цього 
можуть слугувати, так звані, дошки пошани;

 – Якісна система комунікації — працівників спону‑
кає до праці те, що керівництво їх чує і вони від‑
чувають свій вплив на результати діяльності [10].
В роботі підприємства, трапляються випадки, 

коли працівник уникає від роботи чи не належним 
способом її виконує, тоді використовують різного 
роду санкції або стягнення. Вони слугують пока‑
ранням для винного, але й одночасно мотивацією 
для колективу не уникати від покладених на них 
обов’язків.

Щоб змотивувати людину необхідно знати її 
потреби. Адже не кожному головне заробітна пла‑
та або особливі умови праці, хтось боїться брати 
на себе відповідальність, тому уникає відповідної 
роботи, а комусь достатньо не високого заробітку 
з достатньою для нього кількістю вільного часу на 
самореалізацію. Для того, щоб дізнатися потреби 
працівника при вступі на роботу зазвичай існує ан‑

кетування, яке пішло з досвіду високорозвинених 
компаній. В Україні, зазвичай, управлінці нехтують 
цим і вважають це лише формальністю, а потенційні 
працівники не щиро заповнюють ці анкети, що уне‑
можливлює виявити реальні причини вибору міста 
роботи. Провідні підприємства використовують ці 
дані для подальшого аналізу і вибору ефективного 
способу мотивування окремого працівника. Так, мега 
компанія GOOGLE є однією з найпродуктивніших 
компаній світу, яка постійно вдосконалює та вводить 
інноваційні методи мотивації трудового колективу.

Але в основі всіх концепцій мотивування пер‑
соналу знаходяться низка теорій, які базуються на 
потребах людини, що наведені в таблиці 1.

Виходячи з цих теорій можна виділити такі гру‑
пи мотивів персоналу: як:

 – Мотиви самореалізації. Сюди можна віднести 
необхідність в використанні своїх знань та нави‑
чок для вирішення важких завдань, отримання 
задоволення від вдалого виконання роботи, ре‑
зультату дій;

 – Матеріальні мотиви. Отримання винагороди за 
виконану роботу (зарплатня, премії та надбавки 
та інше);

 – Моральні мотиви. Відчуття працівника особисто‑
го впливу при виконані проекту, участі в роботі 
підприємства, похвала та ін;

 – Рангові мотиви. Бажання кар’єрного росту, 
отримання загально признаного статусу (при‑
кладом є керівні посади в Японії, де керівники 
отримують не набагато більше від працівників, 

Таблиця 1
Базові теорії мотивації трудового колективу

Назва Характеристика

Теорія ієрархічних 
потреб (Піраміда 

Маслоу)

Найпопулярніша теорія потреб людини, яка має форму піраміди з 5 категорій. Її основна суть 
полягає в тому, що основною потребою людини є найнижча категорія — фізіологічні потреби 
і в процесі життя вона здійснює необхідну діяльність і поступово мотивує себе до наступної 
категорії, бо з’являється потреба і так до самого верху піраміди. Другим ступенем є потреба 
в безпеці, далі любов, четверте місце посідає визнання та останнє самовдосконалення.

Теорія ERG 
К. Альдерфера

Теорія полягає в тому, що у людей потреби відрізняються і ті що значимі для одних є не зна‑
чимими для інших. Вона є продовженням піраміди Маслоу і включає 3 категорії: потреби 
існування, потреби прихильності, потреби зростання. На відмінну від Маслоу він вважав, що 
задоволення потреб не обов’язково відбувається в заданій послідовності.

Теорія 
Ф. Тейлора

В даній теорії основною думкою, є те, що мотивація повинна задовольняти фізіологічні потре‑
бі та інстинкти. Тобто для працівників необхідне конкурентне середовище, яке буде спонука‑
ти зробити роботу краще ніж його співробітник. Оплата праці за теорію повинна оплачувати‑
ся за результативності чи погодинної оплати.

Двох факторна тео‑
рія Ф. Герцберга

Головна ідея цієї теорії, що ефективність роботи трудового колективу залежить від зовнішніх 
і внутрішніх умов, де зовнішні представлені як комфортні умови праці, а внутрішні як сти‑
мулювання задоволеності працею.

Теорія набутих 
потреб Мак‑кле‑

ланда

За теорією, виділяють 3 види потреб: досягнення, співучасті і владарювання (тобто успіш‑
ність, належність до певної групи людей, влада). Відповідно до потреб необхідно поділити 
персонал і відносно цього обирати методи мотивації персоналу.

Джерело: розроблено авторами на основі [6; 11; 12]
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але їх признають в суспільстві як тих, хто чогось 
добився), виконання роботи з великою відпові‑
дальністю.
Результати опитування, які було проведено серед 

громадян України відносно способу мотивації, що 
їх спонукає ефективніше працювати наведено на 
рисунку 1.

За результатами опитування можна побачити, що 
безкоштовні тренінги та штрафи виявилися най нее‑
фективнішими способи мотивації серед всіх, в той 
час як грошова винагорода виявилася найбільш при‑
вабливою з точки зору українців і дорівнює 57,9% 
голосів. Що не викликає здивувань, адже матеріаль‑
на мотивація завжди мала вагоме місце в спонуканні 
до ефективної праці. Друге місце посіла можливість 
кар’єрного росту працівника з 26,3 відсотками го‑
лосів. Третє та четверте займають персональні пода‑
рунки та похвала керівника з 10,5 та 5,3 відсотками 
відповідно. З одного боку те що більше половини 
опитуваних обрало саме грошову винагороду не несе 
в собі нічого надзвичайного, але це може свідчити, 
що ці люди обрали свою професію щоб задовільни‑
ти свої матеріальні потреби та з часом такі люди 
«гаснуть» та не зможуть ефективно працювати на‑
віть при можливості грошової винагороди, адже ця 
професія скоріш за все не їхнє призвання. На жаль, 
більшість українців обирають професію не свідомо 
або із‑за неможливості задовільнити свої потреби 
там де вони відчувають моральне задоволення, бо 
вони не правильно розставили свої пріоритети.

Зараз існує багато державних курсів, в розвине‑
них країнах як США, Швеція, Німеччина, Франція, 
Великобританія і ін., що направлені на донесення 
способу розставлення своїх потреб. Так, американці 

можуть будувати свої будинки з недорогого матеріа‑
лу і вкладати в будинок менше коштів, що дозволяє 
їм реалізувати залишок на свої потреби. В порівняні 
з середньо статичним українцем котрий вкладає 
в матеріальне більше коштів ніж в моральне, аме‑
риканець в виграші, бо його морально задоволений 
стан задовільнений і дозволяє вкладати більше сил 
в роботу. Багато українців не задоволенні своїм жит‑
тям, відносно чого особистісні проблеми заважають 
ефективно викладатися на роботі, тому й вибір про‑
фесії зорієнтований на матеріальну складову. Саме 
тому в Україні нематеріальна мотивація складає не 
вагому частину. Для вирішення цієї проблематики 
державним органам або великим компаніям необ‑
хідно розробити програми донесення ефективного 
розпорядження своїми пріоритетами та потребами. 
Розуміння цієї думки дозволяє обрати професію 
за покликанням, так талановитий актор не буде 
змушений працювати офіціантом, через те що він 
заручним своїх потреб.

Визначення рівня внутрішньої мотивації — це 
величезна частина задоволеності роботою, зазначає 
Майк Крант [2]. Більше компаній включає опиту‑
вання на основі власних мотивацій у процес подання 
заявки на роботу. Так, в Європейський країнах ма‑
теріальна складова перестала нести першочерговість 
і дорівнює третині зосередження уваги середньо 
типового європейця при виборі роботи.

Мотивація — це внутрішній процес, який веде до 
поведінки, яка задовольняє потреби. Звідси можна 
вивести формулу [11]:

= × ×� � � � � �Ефективність Здібності Мотивація Ресурси (1)

Розглянувши наведене рівняння, видно, що пра‑
цівники можуть мати у своєму розпорядженні стіль‑

Рис. 1. Результати опитування на facebook

Джерело: [7]
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ки здібностей та необхідних ресурсів, але все одно 
не зможуть виконати свою роботу. Іншими словами, 
усе, що зображено рівнянням, це те, що без моти‑
вації ефективність, як правило, нижче ніж з нею.

Згідно світової статистики, щодня 10% праців‑
ників відсутні у кол‑центрах та 34% з яких кажуть, 
що вони хворі, тому що не почуваються оціненими 
[5]. Це свідчить про те, що у таких підприємствах 
необхідно ввести нематеріальні мотиваційні заходи 
для заохочення працівників до праці.

Дослідження фірми Interact, що провела опи‑
тування серед 1000 працівників США показало ре‑
зультати наведені на рисунку 2.

В опитуванні містилася низка категорій, котрі 
були потенційним демотиватором для працівника 
в відношенні керівника до нього, серед яких: 1 —Не 
визнання досягнень працівників; 2 — Відсутність 
чітких вказівок від керівництва; 3 — Відсутність 
часу на зустріч з працівниками; 4 — Відмова від 
розмови з підлеглими; 5 — Привласнення ідеї пра‑
цівника; 6 — Відсутність конструктивної критики; 
7 — Не знання імен працівників; 8 — Відмова від 
спілкування по телефону; 9 — Відсутність інтер‑
есу про життя працівників поза роботою. Згідно 
цієї статистики 63% опитуваних повідомило, що 
відсутність оцінки з боку їх менеджерів є скаргою 
номер 1. Відчуття байдужості з боку керівництва 
впливає та не визначеність в поставленій на нього 
роботі впливає на ефективність роботи працівників.

Дослідження групи Берсіна свідчить, що: «про‑
дуктивність праці працівників компаній, які пропо‑
нують програми заохочення, на 14% вища, ніж тих, 

які не пропонують жодної програми, а організації, 
які мають програми заохочення, зазнають зменшен‑
ня плинності кадрів на 31%. Також, 41% компаній, 
які заохочують колег підтримувати один одного, 
зазнали значного зростання рівня задоволеності 
споживачів, а компанії, які пропонують стимули 
та конкурси, зазнають зниження рівня незадово‑
леності працівників на 28% порівняно з іншими 
компаніями, які не мають таких програм. Майже 
половина керівників великих компаній вважають, 
що праграми стимулювання — це інвестиції, а не 
витрати» [5].

Ці методи заохочення спостерігаються в деяких 
великих компаній України, але це не доведено до 
належного чинну і в філіалах компаній до цього 
відносяться як до формальностей. Статистичні дані, 
доказують вигідність інвестування в програми сти‑
мулювання, котрі більш вигідніші, для підприєм‑
ства, ніж стимулювання за рахунок матеріального 
заохочення.

McLean & Company виявила, що працівник, який 
не працює, коштує організації приблизно 3400 дола‑
рів на кожні 10000 доларів річної заробітної плати 
[1]. Сприймання управлінського персоналу таких 
підприємств є таким, що ці 3400 доларів це витрати, 
яких можна уникнути, інвестувавши в програми 
мотивації трудових ресурсів. При цьому, сума інвес‑
тування буде меншою ніж потенційні витрати від не 
ефективно працюючої одиниці трудових ресурсів.

У дослідженні, підготовленому для уряду Вели‑
кобританії (Engaging for Success: enhancing perfor‑
mance through employee engagement), Девід Маклауд 

Рис. 2. Результати опитування фірми Interact

Джерело: складено авторами на основі [5]
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та Ніта Кларк виявили такі кореляції із залученням 
працівників: компанії з низьким рівнем зайнятості 
отримують операційний дохід на 32,7 відсотка ниж‑
че, ніж компанії з більш зайнятими працівниками. 
Введення мотиваційних заходів, щодо підвищення 
трудового потенціалу допомагають збільшити прибу‑
ток, таким підприємствам, на 19,2% за 12‑ місячний 
період. Підприємства, що мають офіційні засоби 
визнання (оцінки) роботи працівника (дошки поша‑
ни і т. д.), у середньому збільшують свої фінансові 
результати на 14%.

Результати опитування, проведеного Київським 
національним університетом будівництва і архітек‑
тури в мережі «facebook», про мотивацію навчаль‑
ної діяльності студентів 1 та 4 курсів згруповано 
в таблиці 2.

Мотивувати персонал, що працює на фахових 
роботах не завжди вдається, через невідомість при‑
чини вибору професії. У тому разі, якщо людина 
обрала професію, що їй не подобається або зрозумі‑
ла це запізно і влаштувалася працювати за фахом, 
мотивувати такого працівника не легко. Адже при 
комфортних умовах праці та при належній заробіт‑
ній платі, працівнику буде не легко змусити себе 
займатися діяльність, що не подобається, хоча вона 
йому і вдається.

З результатів опитування випливає, що протягом 
першого курсу, основними стимулами до навчання 
для студента є бажання мати високооплачувану ро‑
боту, розуміння необхідності вищої освіти, обов’язок 
або відповідальність, престиж володіння дипломом 
та похвала від викладача. Але в процесі навчання, 
студент переосмислює своє бачення і його фактори 
мотивації змінюються. При порівняні четвертого 
курсу з першим, можна побачити, що студенти вже 
усвідомили необхідність вищої освіти і головною 
ціллю для них є бажання мати високооплачувану 

роботу, яке зміцнішало в два рази. Звідси випливає, 
що студент усвідомлює для чого йому потрібна вища 
освіта, тому такі фактори як похвала від викладача 
та певне становище в групі втрачають свою силу, та‑
кож зменшується вплив престижу володіння дипло‑
мом та обов’язок чи відповідальність його отримати 
та зростає необхідність в достатній кількості знань 
перед початком роботи по професії.

З вищесказаного можна винести, що значна кіль‑
кість студентів під час вибору спеціальності не до 
кінця усвідомлюють його або за них зробив цей вибір 
хтось інший. З чого випливає, що деякий відсоток 
людей вивчаються на певну професію і працюють 
на ній не з власного вибір, що негативно впливає 
на ефективність їхньої роботи та практично уне‑
можливлює мотивування такої людини. Для вирі‑
шення цієї проблеми, необхідно розробити освітню 
програму донесення до абітурієнтів питання вибору 
професії і донести думку, що закінчена освіта по 
одній спеціальності не запобігає можливості пра‑
цювати по іншій.

Серед популярних заходів мотивації трудових 
ресурсів, як свідчать дослідження порталу robota.ua, 
знаходяться негативні стимули, тобто певні системи 
штрафів за порушення. Ці дослідження показують 
те, що такі заходи несуть негативний вплив на ефек‑
тивність роботи працівників і краще мотивувати 
працівників за досвідом провідних компаній, ніж за‑
стосовувати ті ж стягнення. Згідно дослідження 52% 
опитуваних підтвердило існування на роботі системи 
штрафів за порушення, а результат дослідження 
основних причин штрафів наведено на рисунку 3.

З проведеного опитування можна побачити, що 
на запізнення припадає найбільша кількість штра‑
фів, на другому місці знаходиться прогул, на тре‑
тьому прихід на роботу в нетверезому стані і останнє 
місце посідає штрафування за відсутність працівни‑

Таблиця 2
Результати опитування мотивації навчальної діяльності студентів

Мотиватор навчання
Кількість студентів, % Відхилення 4-го курсу 

від 1-гоПерший курс Четвертий курс

Розуміння необхідності вищої освіти 37,8 56,1 18,3

Престиж володіння дипломом про вищу освіту 23,2 14,8 ‑8,4

Відповідати певній ланці суспільства 8,2 14,5 6,3

Обов’язок, відповідальність 26 19,3 ‑6,7

Мати певне становище у групі 1,3 0 ‑1,3

Отримання похвали від викладача 18,7 0 ‑18,7

Мати достатню кількість знань перед початком 
роботи по професії

12,3 45,8 33,5

Бажання мати високооплачувану роботу 41,2 86,6 45,4

Джерело: складено авторами
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ка на робочому місці без поважних на це причин, 
коли він раніше прийшов на неї.

Майже всі ці порушення, повинні бути дисциплі‑
нарного характеру. Адже, згідно статті 147 Кодексу 
законів про працю України: «За порушення трудової 
дисципліни до працівника може бути застосовано 
тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 
2) звільнення» [8]. Створення системи оплати праці 
зі змінною частиною дозволяє українським підпри‑
ємствам уникати закону і маніпулювати зарплатнею 
працівника.

Окрім цього, дослідження виділяє ще деякі види 
штрафів: «стягнення за не коректне оформлення чи 
втрату вагомого документу — 45% опитуваних, неви‑
конання плану продажів — 38%, порушення дрес‑ко‑
ду — 21%, куріння — 19%, вживання продуктів 
живлення не під час обідньої перерви — 16%» [9].

З усієї маси опитуваних лише 13% згідні з пра‑
вильністю штрафних заходів та 48% вважають їх 
нормою, а 40% наголосили, що вони відчувають себе 
дискомфортно в таких умовах. З цього випливає, що 
негативні стимули призводять до можливості втрати 
якісних співробітників або виступають фактором 
демотивації.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, однозначно мотивація впливає на роботу пра‑
цівників та збільшує трудовий потенціал підпри‑
ємства. Якісне використання такого інструменту 
як мотивація допоможе збільшити ефективність 

трудових ресурсів. Серед найвідоміших способів 
стимулювання серед середньо типових українських 
підприємств залишається метод «батогу та пряни‑
ка», що в багатьох випадках дає більше негативного 
результату. Недосконалість законодавства дозволяє 
використовувати штрафи для підлеглих за дисци‑
плінарні чи інші порушення за котрі в розвинених 
країнах можливе лише дисциплінарне покарання. 
Пост вітчизняним підприємствам не вистачає досві‑
ду та практики європейських та американських ком‑
паній, що зосереджені на нематеріальній мотивації 
персоналу; розрахунок та бачення не використаних 
можливостей; використання інноваційних методів 
мотивації персоналу.

Щоб працівники працювали так, як цього бажає 
керівництво необхідно щоб вони були зацікавлені 
в результаті в такій ж мірі як і підприємство. Але 
по статистиці типовий українець обирає роботу не 
за своїми внутрішніми потребами, а за фізичними 
(матеріальними, грошовою складовою). Такий вибір 
призводить до подальшого «вигорання» людини, 
коли вона забезпечить свої матеріальні потреби. Для 
вирішення цієї проблематики необхідні відповідні 
програми донесення до людей з дитинства про вибір 
майбутньої професії, про реалізацію власних потреб, 
про розставлення пріоритетів життя. Також, ваго‑
мим чинником може стати правильне використання 
і відповідне ставленні до анкетування як працівни‑
ків так і керівництва, під час вступу до організації.

Рис. 3. Основні причини штрафів

Джерело: розроблено авторами на основі [9]
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  
НА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ  
НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ

ECONOMETRIC EVALUATION OF FACTORS OF INFLUENCE  
ON LABOR POTENTIAL OF UKRAINE

Анотація. Трудовий потенціал країни — це соціально- економічна категорія, за допомогою якої можна отримати 
вичерпну характеристику продуктивних сил працездатного населення. На макрорівні трудовий потенціал є складною 
інтегрованою системою, яка залежить від множини чинників. Важливими кількісними індикаторами трудового потенціалу 
на макрорівні вважаються пропозиція робочої сили, кількість працездатного населення з урахування рівня його освіти та 
кваліфікації. Фактори, що впливають на трудовий потенціал, часто досліджувались в працях українських науковців. Біль-
шість авторів вважає, що найсуттєвіший вплив на стан трудового потенціалу чинять демографічні, еколого- географічні, 
соціально- економічні, соціально- психологічні, правові, інформаційно- комунікативні, техніко- організаційні і галузеві 
фактори. Найбільш суттєвими та добре формалізованими можна вважати кількісні економічні та демографічні фактори. 
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Для дослідження їх впливу на кількість працездатного та безробітного населення застосовується економетричний аналіз. 
Було показано, що існує щільний кореляційний зв’язок показника зайнятості з рівнем безробіття, ВВП, чисельністю насе-
лення та рівнем заробітної плати. З використанням апарату економетрики були побудовані три факторні і двофакторні 
лінійні регресійні моделі, що пов’язували результативний показник зайнятості з факторними змінними заробітної плати, 
кількості безробітних, величиною ВВП в фактичних цінах, чисельністю пенсіонерів. Була побудована також двуфакторна 
просторова модель, яка пов’язувала процентний показник безробіття з факторними змінними витрат і доходів населення 
на регіональному рівні. Для кожної з моделей були розраховані статистичні критерії, що дають змогу оцінити точність і 
адекватність моделей. Практично всі моделі, наведені в статті, продемонстрували задовільні значення критеріїв якості 
і точності. Були побудовані точкові та інтервальні прогнози результативних показників, які допомагають передбачити 
ситуацію в умовах кризового стану трудового потенціалу і прийняти правильне управлінське рішення.

Ключові слова: трудовий потенціал, економетрична модель, результативна змінна, факторні змінні, зайнятість, 
безробіття.

Аннотация. Трудовой потенциал страны — это социально- экономическая категория, с помощью которой можно по-
лучить исчерпывающую характеристику производительных сил трудоспособного населения. На макроуровне трудовой 
потенциал является сложной интегрированной системой, которая зависит от множества факторов. Важными количествен-
ными индикаторами трудового потенциала на макроуровне считаются предложение рабочей силы, численность трудо-
способного населения с учетом уровня его образования и квалификации. Факторы, влияющие на трудовой потенциал, 
часто исследовались в трудах украинских ученых. Большинство авторов считает, что наиболее существенное влияние 
на состояние трудового потенциала оказывают демографические, эколого- географические, социально- экономические, 
социально- психологические, правовые, информационно- коммуникативные, технико- организационные и отраслевые фак-
торы. Наиболее существенными и хорошо формализованными можно считать количественные экономические и демогра-
фические факторы. Для исследования их влияния на численность трудоспособного и безработного населения применяется 
эконометрический анализ. Было показано, что существует тесная корреляционная связь показателя занятости с уровнем 
безработицы, ВВП, численности населения и уровню заработной платы. С использованием аппарата эконометрики были 
построены трехфакторные и двухфакторные линейные регрессионные модели, связывающие результативный показатель 
занятости с факторными переменными заработной платы, количества безработных, величиной ВВП в фактических ценах, 
численностью пенсионеров. Была построена также двухфакторная пространственная модель, которая связывала процент-
ный показатель безработицы с факторными переменными расходов и доходов населения на региональном уровне. Для 
каждой из моделей были рассчитаны статистические критерии, позволяющие оценить точность и адекватность моделей. 
Практически все модели, приведенные в статье, продемонстрировали удовлетворительные значения критериев качества 
и точности. Были построены точечные и интервальные прогнозы результативных показателей, которые помогают предска-
зать ситуацию в условиях кризисного состояния трудового потенциала и принять правильное управленческое решение.

Ключевые слова: трудовой потенциал, эконометрическая модель, результативная переменная, факторные перемен-
ные, занятость, безработица.

Summary. The labor potential of the country is a socio- economic category, with the help of which it is possible to obtain a 
comprehensive description of the productive forces of the working population. At the macro level, labor potential is a complex 
integrated system that depends on many factors. Important quantitative indicators of labor potential at the macro level are the 
supply of labor, the number of employable population, taking into account the level of their education and skills. Factors influenc-
ing labor potential have often been studied in the works of Ukrainian scientists. Most authors believe that the most significant in-
fluence on the state of labor potential are demographic, environmental, geographical, socio- economic, socio- psychological, legal, 
informational and -communicative, technical and organizational and sectoral factors. Quantitative economic and demographic 
factors can be considered the most significant and well-formalized. Econometric analysis is used to study their impact on the 
working and unemployed population. It has been shown that there is a strong correlation between employment and unemploy-
ment, GDP, population and wages. Using the econometrics apparatus, three factorial and two-factorial linear regression models 
were constructed, which linked the indicator of employment rate with the factor variables of wages, the number of unemployed, 
the value of GDP in actual prices, and the number of retirees. A two-factor spatial model was also built, which linked the unem-
ployment rate to the factor variables of expenditures and incomes at the regional level. Statistical criteria were calculated for 
each of the models, which allow to assess the accuracy and adequacy of the models. Almost all models presented in the article 
demonstrated satisfactory values   of quality and accuracy criteria. Point and interval forecasts of explanatory variables were 
built, which help to predict the situation in a crisis of labor potential and make the correct management decision.

Key words: labor potential, econometric model, explanatory variable, factor variables, employment, unemployment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Трудовий потенціал є не лише 
важливою складовою ресурсного потенціалу кожної 
галузі, регіону, країни загалом, а й основою продук‑
тивних сил. Це поняття сформувалося в 80‑х роках 
минулого століття і з того часу трудовий потенціал 
розглядається як інтегральна динамічна система, 
що включає в себе декілька підсистем, зокрема де‑
мографічну, економічну і соціальну підсистему. На 
той час це поняття акумулювало в собі новітні дослі‑
дження щодо людського капіталу, інтелектуального 
і освітнього потенціалу людини, підприємства, су‑
спільства. На жаль, в сучасний період, незважаючи 
на можливості інформаційно‑ комунікативних засо‑
бів цифрової економіки, стан трудового потенціалу 
України погіршується, причому відіграють роль 
негативні тенденції в демографічних, економічних 
та соціальних чинниках трудового потенціалу.

Сьогодні вивчення проблем підвищення ефектив‑
ності використання продуктивних сил людей, що 
реалізуються в сучасних умовах у формі трудового 
потенціалу, є не просто актуальним, а висувається 
в розряд першочергових задач у структурі соціально‑ 
економічних досліджень. Це припускає багатоас‑
пектне дослідження даної проблеми, в тому числі 
і за допомогою економіко‑ математичних методів та 
сучасних інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу 
основних аспектів формування, розвитку та вико‑
ристання трудового потенціалу завжди приділялося 
багато уваги науковців і дослідників, починаючи 
з 70‑х років ХХ століття. Саме в цей час постало 
питання інтенсифікації економічних процесів на 
підприємствах планової економіки і Вагомий вне‑
сок у дослідження означених проблем було зробле‑
но в працях таких вчених, як Г. І. Бондаренко [1], 
З. П. Бараник [2], Д. П. Богиня [3], О. А. Грішнова 
[4], С. Дуда [5], Є. М. Лібанова [6] та ін.

Загальновживане визначення трудового потен‑
ціалу можна знайти в Економічній енциклопедії, 
де зазначено, що трудовий потенціал — це людські 
можливості, ресурси праці, найповніша та всебіч‑
на характеристика працездатного населення як 
продуктивної сили [7]. Трудовий потенціал з точ‑
ки зору механізму його формування визначається 
кількісними та якісними характеристиками, які 
зображено на рис. 1.

До кількісних параметрів трудового потенціалу 
відносять чисельність працездатного населення, 
законодавчо встановлену тривалість робочого часу 
з інтенсивністю праці, визначеною суспільними 
нормами. Отже, кількісно величина трудового по‑

тенціалу збігається з величиною трудових ресурсів. 
Якісними характеристиками трудового потенціалу 
виступають фізичний стан і здоров’я людини і су‑
спільства, соціально‑ демографічні детермінанти 
населення, його інтелектуально‑ культурний рівень 
(ІКР), властивості, що притаманні особистості лю‑
дини — людяність, моральність, творчі здібності.

Найбільш активною частиною населення є трудо‑
ві ресурси, тобто частина населення працездатного 
віку, що має необхідні здібності для працевлашту‑
вання і соціально корисної діяльності. Економіч‑
но активне населення — це працездатне населен‑
ня, яке забезпечує пропозицію робочої сили для 
виробництва товарів та послуг. За міжнародними 
стандартами до економічно активного населення 
належать громадяни обох статей віком від 15 до 70 
років (включно), які упродовж звітного періоду вели 
економічну діяльність або шукали роботу і готові 
були приступити до неї, тобто класифікувалися як 
«зайняті» або «безробітні» (за визначенням МОП).

Як трудові ресурси, так і економічно активне 
населення входять до складу трудового потенціалу 
і відображують його поточний стан та кількісні ха‑
рактеристики, але в понятті потенціалу закладено 
ще й майбутні можливості щодо реалізації трудових 
ресурсів.

Категорія «трудові ресурси» розглядаються біль‑
шістю вчених як утворення, в якому сукупність 
носіїв робочої сили виступає в реальності, будучи 
кількісно і якісно визначеною.

Під «трудовим потенціалом» розуміється су‑
купність трудових ресурсів і резервів живої праці, 
спроможних досягти накреслених цілей. Дане трак‑
тування трудового потенціалу відображає як стати‑
ку так і динаміку трудових ресурсів, що особливо 
важливо в умовах змінних форм господарювання, 
мотивації праці.

Трудовий потенціал України, як і будь‑якої 
іншої країни, є складною соціально‑ економічною 
категорією, отже за своєю структурою залежить 
від багатьох характеристик, які було досліджено 
в численних наукових джерелах, зокрема в працях 
П. Р. Алієвої [9], Е. А. Атаевої [10], З. П. Бараник 
i О. В. Карабанової [2], І. І. Демко [11], А. М. Гринен‑
ко, О. А. Грішнової, Л. П. Керба [4] тощо. При цьому 
розрізняються чинники формування трудового по‑
тенціалу, які були на введені на рис. 1, і чинники, 
що теж спричиняють змінювання стану трудового 
потенціалу, але не входять в його склад. Більшість 
авторів вважає, що до факторів, які діють на зміню‑
вання стану трудового потенціалу суспільства, регі‑
ону, або окремого підприємства, відносять демогра‑
фічні, еколого‑ географічні, соціально‑ економічні, 
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соціально‑ психологічні, правові, інформаційно‑ 
комунікативні, техніко‑ організаційні і галузеві [2; 
9–10].

Охарактеризуємо кожну групу факторів. Демо‑
графічні фактори виражають кількісну складову 
трудового потенціалу і визначаються статтю і віком 
економічно і потенціально активного населення, по‑
казниками народжуваності, смертності та міграції, 
стану здоров’я або захворюваності.

Еколого‑ географічні чинники характеризують 
кліматичні особливості країни, її природні ресурси 
(зокрема кількість сонячних днів за рік або при‑
родну родючість ґрунтів), ступінь освоєння тери‑
торії тощо. Досить важливими з точки зору впливу 
на трудовий потенціал є стихійні явища природи: 
зливи, засухи, землетруси та інше, оскільки вони 
негативно впливають на умови праці.

Надзвичайно впливовою є група соціально‑ 
економічних чинників, таких як: форми власності; 
характер трудових відносин; освітні характеристики 
й механізм підвищення кваліфікації працівників; 
характеристики інвестиційної активності у регіо‑
нах; особливості інфляційних процесів; механізми 
здійснення фінансово‑ кредитної та фіскальної по‑
літики; законодавче регулювання на ринках праці; 
особливості виробничо‑ господарської діяльності.

Соціально‑ психологічні чинники є дуже важ‑
ливими під час формування якісних параметрів 
трудового потенціалу, оскільки вони забезпечують 
ефективність його використання. Вони визначають 
відношення працівників до трудової діяльності, їх 
поведінку у колективі, самооцінку, задоволеність 
працею та ін.

Інформаційно‑ комунікативні чинники описують 
колективні можливості зі сприйняття, перероблен‑
ня, обміну та передачі інформації на всіх рівнях 
управлінської ієрархії.

Техніко‑ організаційні чинники спричиняють 
вплив на форми та структуру зайнятості, продуктив‑
ність та організацію праці, розвиток горизонтальних 
взаємозв’язків у процесі інновацій, забезпечують 
покращення кваліфікаційних якостей трудового 
потенціалу. До цієї групи чинників належать умови 
праці, що складаються на підприємствах, організа‑
ціях і установах, система управління персоналом, 
яка характеризує забезпеченість підприємства ка‑
драми, адаптацію та подальший його розвиток.

Галузеві чинники характеризують зовнішні умо‑
ви виробничої діяльності організацій та підприємств 
і, як правило, характеризують галузь з точки зору 
її спеціалізації, темпів зростання, фондоозброє‑
ності праці. На змінювання величини трудового 

Рис. 1. Характеристики трудового потенціалу з точки зору його формування

Джерело: [8]
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потенціалу впливають середньогалузеві значення 
заробітної плати, сукупність пільг, що надаються 
підприємствам або їх працівникам в тій чи іншій 
галузі, а також престижність і мобільність.

Таким чином, кількісний склад трудового по‑
тенціалу найкращим чином відбивають демогра‑
фічні показники (чисельність та прирости наявного 
населення, кількісні характеристики економічно 
активного населення тощо).

Демографічна ситуація, що склалася в Україні, є 
однією з найгірших в Європі і є предметом занепоко‑
єності не тільки владних структур, але й пересічного 
громадянина, що небайдужий до своєї вітчизни. 
В багатьох літературних джерелах, зокрема в [12], 
зауважується кризовий стан основних показників, 
що характеризують трудовий потенціал та ринок 
праці. За прогнозом Інституту демографії і соціаль‑
них досліджень до 2050 року кількість працездатно‑
го населення скоротиться з 17 млн. до 11,4 млн. осіб, 
тоді як число пенсіонерів віку 60+ зросте з 12,4 млн. 
до 15 млн. [13].

Для подолання означених проблем в розвит‑
ку трудового потенціалу необхідно розроблення 
державних програм і проведення комплексних 
державних заходів щодо регулювання стану тру‑
дового потенціалу країни. Ці заходи в свою чер‑
гу обумовлюють попередній аналіз, дослідження 
і прогнозування динаміки показників трудового 
потенціалу, в тому числі і за допомогою економіко‑ 
математичних методів. Апарат економіко‑ матема‑
тичного моделювання для дослідження тенденцій 
розвитку трудових ресурсів та механізму взає‑
мовпливу зовнішніх чинників на складові трудового 
потенціалу в своїх працях використовували такі ви‑
датні українські науковці як Л. Гур’янова, Т. Кле‑
банова [14], І. Лук’яненко [15], М. Скрипниченко, 
О. І. Черняк [16], та ін. В сучасних дослідженнях 
чинників, що впливають на зайнятість та безробіття 
можна звернути увагу на праці таких вчених як 
Т. А. Чупілко [17], О. А. Рядно, Я. В. Хрущ [18], 
М. О. Оліскевич [19] та ін.

Зокрема, в джерелі [17] [розв’язується питання 
щодо впливу на структуру зайнятості регіонів фак‑
торів. Автор будує просторові економетричні моделі 
для 25 регіонів України для років з 2000 по 2007. 
В статті припускалось, що на структуру зайнято‑
сті та на її динаміку можуть також впливати такі 
фактори як частка регіону в загальній промисловій 
зайнятості; середньомісячна зарплата на промисло‑
вих підприємствах; обсяг експорту; валовий регіо‑
нальний продукт; обсяг інвестицій в промисловість; 
основні засоби, щільність залізничних і автомобіль‑
них шляхів в області.

В [18] також проводиться економетричний аналіз 
факторів, що впливають на регіональну зайнятість 
за період з 2010 по 2015 р р. Результативним чинни‑
ком економетричної моделі Y було обрано середній 
рівень зайнятості населення за регіонами України 
на протязі 2010–2015 років, а найбільш впливовими 
факторами були Х

1
 — продуктивність праці, Х

2
 — 

капітальні інвестиції, X
3
 — кількість економічно 

активного населення та Х
4
 — середньомісячна заро‑

бітна плата штатних працівників. Модель виявилась 
мультиколлінеарною, і навіть вилучення фактора 
X

3
 не допомогло її запобігти. Тому авторами було 

застосовано метод головних компонент.
М. О. Оліскевич в [19] за допомогою економетрич‑

них методів досліджує взаємозв’язки між показни‑
ками ринку праці в Україні. Результатом цього до‑
слідження стало розроблення трьох економетричних 
моделей, які описують поведінку середньомісячної 
заробітної плати, кількості зайнятих і безробітних 
впродовж 2005–2013 років. Оцінювання розроблених 
моделей на реальному статистичному матеріалі та 
аналіз отриманих результатів демонструють статис‑
тичну значущість впливу ВНП, економічно активно‑
го населення, показників рівня безробіття, інфляції 
та фінансових витрат щодо допомоги по безробіттю.

Таким чином, зробивши огляд літературних 
джерел можна зробити висновок, що, по‑перше, 
для оцінювання впливу різних чинників на ком‑
поненти трудового потенціалу сучасні дослідники 
найчастіше обирають засоби економетричного ана‑
лізу. По‑друге, серед множини джерел, присвяче‑
них дослідженню трудового потенціалу, кількість 
праць, що застосовують економіко‑ математичні ме‑
тоди дуже обмежена. І по‑третє, сучасна дійсність 
настільки мінлива, що розрахунки за тим самими 
методом, що і десять років тому, в теперішніх умо‑
вах можуть привести до протилежних результатів.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Отже, метою даної роботи є дослідження впли‑
ву економічних та демографічних факторів різної 
природи на показники, що характеризують трудо‑
вий потенціал України, засобами економетричного 
аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Голов‑
ною складовою трудового потенціалу є економічно 
активне населення, що забезпечує пропозицію ро‑
бочої сили. Отже, це особи, які або мають робочі 
місця на ринку праці, або активно їх шукають, або 
здійснюють економічну діяльність. Тобто економіч‑
не активне населення можна умовно розподілити на 
дві групи — зайнятих і безробітних.

Економетричні моделі, побудовані в цій роботі, 
дозволяють дослідити взаємозв’язки показників 
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зайнятості і безробіття з деякими економічними 
і демографічними факторами і описати вплив цих 
факторів на результативну змінну, а також, якщо 
це можливо, побудувати точкові та інтервальні про‑
гнози результативних змінних на 2020 і 2021 рік.

Так в моделі 1 розглядалась залежність між ре‑
зультативним показником зайнятості Y

1
 та фактор‑

ними змінними X
1
, рівень безробіття, X

2
, ВВП 

України, взятий в фактичних цінах, млн. грн., X
3
, 

середньомісячна зарплата в Україні, грн. Джерелом 
для розрахунків для цієї та наступних моделей були 
щорічні статистичні дані Державної служби статис‑
тики України за період з 2008 по 2019 рр. Y

1
 та X

1
 

вимірювались в тис. осіб. Для лінійної специфікації 
моделі коефіцієнти оцінювались за допомогою ме‑
тода найменших квадратів. Отже, було отримано 
таке рівняння моделі:
Ỹ

1t
 = 25409,7 – 2,38X

1t
 – 5,89 X

2t
 + 1,74Х

3t 
+ e

t
,

тут e
t
 — залишкова компонента. Для моделі 1 на‑

явні задовільні характеристики якості: R2 = 0,903; 
F

emp
 = 24,85 (F

krit 
= 4,06). Значення t‑статистик (та‑

блиця 1) свідчать, що всі коефіцієнти моделі є зна‑
чущими, оскільки критичне значення t

 krit
 = 2,30.

Таблиця 1
Емпіричні дані t-статистик для моделі 1

t
emp

(β3) t
emp

(β2) t
emp

(β1) t
emp

(β0)

2.45 ̀‑4.22 ̀‑2.45 13,98

Джерело: розроблено авторами

З рівняння моделі видно, що фактор безробіття 
і ВВП впливають на зайнятість від’ємно, а середньо‑
місячна заробітна платня — додатно. Обчислення 
еластичностей (Е

1
= –0,23; Е

2
= –0,66; Е

3
=0,45) по‑

казало, що найбільш впливовим фактором є рівень 
ВВП.

Очевидно, що зі зменшенням безробіття зайня‑
тість зростатиме і оскільки ці величини вимірюють‑
ся в однакових одиницях, то у відповідності з модел‑
лю можна стверджувати, що наслідком зменшення 
кількості безробітних на 1 тис. осіб буде збільшен‑
ня кількості зайнятих на 2,38 тис. осіб. Так саме 
і збільшення середньої заробітної плати найманих 
працівників призводить до того, що пропозиція пра‑
ці зростатиме.

Трохи складніше пояснити, чому збільшення 
ВВП діє від’ємно на кількість зайнятих. В даному 
конкретному випадку вибірки кількості зайнятих 
і щорічних рівнів ВВП в фактичних цінах мали 
протилежні тенденції: ВВП зростало, а зайнятість 
спадала. Але у випадку розвинених країн можна 
уявити собі ситуацію, коли зі зростанням ВВП зро‑

стає приватне багатство і завдяки цьому деякі особи 
мають можливість відмовитися від постійної роботи.

Для моделі 2 обирається більш довгий інтервал 
змінювання даних — з 2000 по 2019 р. Крім того, 
модель 2 двофакторна. Її пояснювальна змінна Y

2
 

залежить тільки від рівня безробіття, X
1
 та рівня 

ВВП, X
2
. Оцінені коефіцієнти для моделі зайнятості 

в цьому випадку будуть такими:
Ỹ

2t
 = 21484,84 – 1,18X

1 t
 – 0,95X

2t
 + e

t
, 

де e
t
 — залишкова компонента.

Оцінювання якості даної моделі показало, що 
R2 = 0,78; F

emp
 = 31,95 (F

krit 
= 3,59); t

emp
(β

0
) = 25,39; 

t
emp

(β
1
) = –2.83; t

emp
(β

2
)= ‘‑7.9. Оскільки t

krit 
= 2,11 

і виконується нерівність. t
krit

 < |t
emp

|, можна зробити 
висновок, що і фактор безробіття, і ВВП являються 
значимими для рівня зайнятості.

Для моделі 2 було побудовано точковий і інтер‑
вальний прогноз на 2020 і 2021 роки (в останньому 
випадку невідомі значення факторів оцінювались за 
допомогою функції Excel ПРЕДСКАЗ). Результати 
прогнозування представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Інтервальні і точкові прогнози зайнятості  

за моделлю 2

Рік
Точковий про-
гноз зайнято-
сті, тис. осіб

Нижня грани-
ця довірчого 

інтервалу, 
тис. осіб

Верхня грани-
ця довірчого 

інтервалу, 
тис. осіб

2020 15515,257 11190,15 19840,36

021 15911,658 11797,54 20025,78

Джерело: розроблено авторами

Як відомо, реальне значення рівня зайнятості 
в Україні в 2020 році дорівнювало 15995,6 млн. осіб 
[20]. Отже реальне значення показника опинилося 
в межах інтервального прогнозу і точковий прогноз 
відхиляється від нього всього на 3%.

Факторними змінними моделі 3 виступили по‑
казники кількості пенсіонерів, Х

1
 і безробітного 

населення, Х
2
. Ці фактори, так як і щорічні рівні 

зайнятості, що визначали результативну змінну 
Y

3
, розглядалися на часовому інтервалі з 2000 по 

2018 рр. Економетричній моделі 3 відповідало рів‑
няння з таким чином оціненими коефіцієнтами:

Ỹ
3t 

= 3260,04 + 1,27X
1t 

– 1,34X
2t 

+ e
t
, 

де e
t 
— залишкова складова.

Значення коефіцієнтів моделі показують, що 
збільшення кількості пенсіонерів на одну тисячу 
осіб збільшує кількість зайнятих на 1,27 тис. осіб. 
Це означає, що багато пенсіонерів будуть займати 
робочі місця на ринку праці, що формально збіль‑
шує кількісні характеристики трудового потенціала 
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України, але погіршує якісні. Коефіцієнт зі зна‑
ченням –1,34 при другій факторній змінній, яка 
відповідає за рівень безробіття, означає, що змен‑
шення кількості безробітних на тисячу осіб збільшує 
кількість зайнятих на 1,34 тис. осіб.

Експрес‑ аналіз моделі 3 показав задовільні кри‑
терії якості цієї моделі (R2 = 0,95; критерій Фіше‑
ра F

emp
 = 167,45) та значущість всіх коефіцієнтів. 

Середня відносна помилка апроксимації в межах 
прогнозного інтервалу (ретропрогноз) складає 
1%. Однак точковий та інтервальний прогнози 
на 2019 і 2020 рік виявилися дещо завищеними, 
оскільки на сайті Державної служби статистики 
не знайшлося значень кількості пенсіонерів, а ті 
що були отримані за ПРЕДСКАЗ давали прогнози, 
що на 30% відрізнялися від реального значення 
зайнятості.

На останнє розглянемо модель, в якій резуль‑
тативною змінною буде безробіття. На відміну від 
попередніх моделей, наведених цьому дослідженні, 
ця модель буде просторовою. Результативною змін‑
ною моделі обирався рівень безробіття населення 
у відсотках (обчислений за методологією МОП) за 
регіонами у 2018 році.

Факторними змінними обиралися Х
1
 — доходи 

населення, Х
2
 — витрати населення, X

3
 — серед‑

ньомісячна заробітна плата. Статистичні дані, що 
обиралися на сайті Державної служби статистики 
України, були зведені в наступну таблицю.

Оцінена трьох факторна лінійна регресійна мо‑
дель мала вигляд

Ỹ
t
 = 8, 57 + 0,0000691X

1t
 – 0,000091X

2t 
+ 

+ 0,0005X
3t

,                                   (1)

Таблиця 3
Статистичні дані для реалізації просторової моделі

Область
Рівень зареєстро-
ваного безробіття 
на кінець року, %

Доходи населення, 
млн. грн

Витрати 
населення, 

млн. грн

Середньомісячна номі-
нальна заробітна плата 
найманих працівників, 

грн

1 2 3 4 5

Вінницька 10,2 112916 103692 7801

Волинська 11,6 63741 66112 7324

Дніпропетровська 8,2 305510 275826 8862

Донецька 14,4 174157 121893 9686

Житомирська 10,8 83714 88044 7372

Закарпатська 10,3 67323 76285 8070

Запорізька 10,3 149083 140596 8726

Івано‑ Франківська 8,3 86956 85869 7551

Київська 6,4 145715 181571 9097

Кіровоградська 12,0 64523 65803 7191

Луганська 16,0 60086 41418 7365

Львівська 7,0 185963 196653 8001

Миколаївська 10,0 81497 80675 8160

Одеська 6,6 188312 216047 8011

Полтавська 11,5 112856 109679 8375

Рівненська 10,2 72819 68957 7469

Сумська 9,2 80348 75017 7324

Тернопільська 10,7 61684 59412 6969

Харківська 5,5 216333 248313 7657

Херсонська 10,5 67894 76349 7058

Хмельницька 8,8 87254 89475 7346

Черкаська 9,8 82043 89226 7478

Чернівецька 8,9 51288 60249 6991

Чернігівська 11,0 68630 71132 6995

м. Київ 6,6 548873 514454 13542

Джерело: сформовано авторами на основі [21]
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де X
1
 — доходи населення України; 

X
2
 — витрати населення України;

X
3
 — середньомісячна заробітна плата найманих 

працівників.
Статистичні критерії для оцінювання якості мо‑

делі наведені в таблиці 4.
Аналізуючи таблицю 4, можна зауважити, що 

побудована модель має достатньо високий рівень 
коефіцієнту детермінації, R2 = 0,77, і високі зна‑
чення F‑статистики: F = 23,79. На жаль, значення 
t‑статистик показує, що коефіцієнт, що відповідає 
фактору заробітна плата не є значущим.

Отже була побудована двох факторна модель оці‑
нювання рівня безробіття з виключенням фактору 
заробітна плата найманих працівників, яка мала 
наступний вигляд

Ỹ
t
 = 8, 57 + 0,0000691X

1t
 – 0,000091X

2t 
+

+ 0,0005X
3t

,                                   (2)
де X

1
 — доходи населення України;

X
2
 — витрати населення України.

Статистичні оцінки і коефіцієнти моделі (2) наве‑
дені в таблиці 5. Незважаючи на те, що коефіцієнт 
детермінації цієї моделі дещо нижчий, ніж у моделі 
(1), R2 = 0,76, модель (2) демонструє високі показни‑
ки якості і надійності, оскільки має високе значення 
критерію Фішера і t‑статистик (критичне значення 
t‑статистики дорівнює 2,07).

Для точкового прогноза обиралися дані стосовно 
Республіки Крим. Точкові дані доходів населення та 
витрат обиралися за допомогою функції ПРЕДСКАЗ: 
X

1
 = 149728,55 млн. грн; X

2
 = 156106,54 млн. В цьо‑

му випадку точковий прогноз дав значення рівня 
безробіття 8,74%. Було побудовано і інтервальний 
прогноз, нижня границя якого склала 5,97%, а верх‑
ня — 11,44%.

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у даному напрямі. Трудові ресурси країни — понят‑
тя, що характеризує головну продуктивну силу су‑
спільства. Рівень трудових ресурсів, розвиток трудо‑
вого та людського потенціалу відіграє важливу роль 
при визначенні економічного рівня країни. Трудо‑
вий потенціал як як складна соціально‑ економічна 
система включає в свій склад декілька підсистем, 
зокрема демографічну, економічну і соціальну під‑
систему. отже за своєю структурою залежить від 
багатьох факторів, що ретельно досліджувались 
в працях українських науковців. В цьому дослі‑
дженні наведена низка факторів, що впливають 
на трудовий потенціал країни, але першочергова 
увага приділена демографічним та економічним 
чинникам та індикаторам трудового потенціалу. 
Економетричне дослідження факторів, що вплива‑
ють на трудові ресурси України, дозволило встано‑
вити тісний зв’язок показника зайнятості з рівнем 

Таблиця 4
Оцінка параметрів рівняння (1) за допомогою ЛИНЕЙН():

Середньомісячна 
заробітна плата

Витрати населення Доходи населення Константа

0,00050 ‑9,14E‑05 6,91E‑05 8,57

0,00045 1,50E‑05 1,68E‑05 3,02

0,77 1,23 #Н/Д #Н/Д

23,79 21 #Н/Д #Н/Д

108,58 31,94 #Н/Д #Н/Д

Значення t‑статистик 1,12 ‑6,08 4,11 2,84

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 5
Оцінка параметрів рівняння (2) за допомогою функції ЛИНЕЙН():

Витрати населення Доходи населення Константа

‑9,76E‑05 8,06E‑05 11,90

1,40E‑05 1,34E‑05 0,405909

0,76 1,240 #Н/Д

34,67 22 #Н/Д

106,68 33,84 #Н/Д

t‑статистики ‑6,95 6,03 29,33

Джерело: розроблено авторами
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безробіття, ВВП, кількістю пенсіонерів та рівнем 
заробітної плати.

Було побудовано декілька адекватних багато‑
факторних регресійних моделей, в яких результа‑
тивною змінною виступала зайнятість, а факторни‑
ми в залежності від способу побудови моделі: ВВП, 
кількість безробітних, рівнем заробітної плати тощо. 
Більшість моделей використовували динамічні по‑
казники. Крім того, в статті наведено і просторову 
модель, в якій на регіональному рівні за статистич‑

ними даними 2018 року вивчалась залежність без‑
робіття від факторів доходу та витрат населення. 
Майже всі описані моделі демонстрували високі 
значення критеріїв якості і точності і задовільну 
прогнозну здатність. Для більшості з них були побу‑
довані точкові та інтервальні прогнози. В перспек‑
тиві для дослідження факторів впливу на трудовий 
потенціал країни планується застосувати методи 
факторного і кластерного аналізу, а також моделі 
нелінійної регресії
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМИТНЕННЯ ЛЕГКОВИХ  
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ:  

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ОСОБЕННОСТИ РАСТАМОЖКИ ЛЕГКОВЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE  
OF CARS IN UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS

Анотація. Сьогодні автомобілі стали одним з найважливіших аспектів нашого життя. Останнім часом виробництво 
та продаж авто зросло. Зараз можна вибрати автомобіль за будь яку ціну. В Україні автомобілебудування перебуває на 
досить низькому рівні. Головними заводами по виробництву автомобілів є КрАЗ, ЗАЗ, Богдан та інші. Проте весь попит 
український автопром задовільнити не може. Тому, Україна вимушена імпортувати автомобілі. Через низьку платоспро-
можність українців значну частку ринку займають вживані авто, так як є значно дешевшими від нових. Проте така еко-
номія дорого обходиться нашій екології незважаючи на введені екостандарти. При купівлі транспортних засобів потрібно 
пройти декілька етапів, таких як розмитнення та реєстрація. Усі ці процедури є платними та вимагають заповнення певних 
документів та сплати податків. Уряд всіляко заохочує імпорт автомобілів та не рідко впроваджує пільги на розмитнення 
та реєстрацію певних категорій авто. Законодавча база активно розвивається. Незважаючи на великий попит на авто-
ринок, як загалом і на інші ринки втрутився коронавірус. Він спричинив різке падіння виробництва та продажів авто, а 
карантинні обмеження значно ускладнили імпорт, розмитнення та реєстрацію транспортних засобів.

Ключові слова: авто, імпорт, розмитнення, реєстрація.

Аннотация. Сегодня автомобили стали одним из важнейших аспектов нашей жизни. В последнее время производство 
и продажа авто выросло. Сейчас можно выбрать автомобиль за любую цену. В Украине автомобилестроение находится 
на достаточно низком уровне. Главными заводами по производству автомобилей являются КрАЗ, ЗАЗ, Богдан и другие. 
Однако весь спрос украинский автопром удовлетворить не может. Поэтому, Украина вынуждена импортировать автомо-
били. Через низкую платежеспособность украинцев значительную долю рынка занимают употребляемые авто, так как 
являются значительно дешевле новых. Однако такая экономия дорого обходится нашей экологии, невзирая на введенные 
экостандарты. При покупке транспортных средств нужно пройти несколько этапов, таких как растаможка и регистрация. 
Все эти процедуры являются платными и требуют заполнения определенных документов и уплаты налогов. Правитель-
ство всячески поощряет импорт автомобилей и не редко внедряет льготы на растаможку и регистрацию определенных 
категорий авто. Законодательная база активно развивается. Невзирая на большой спрос на авторынок, как в целом 
и на другие рынки вмешался коронавирус. Он повлек резкое падение производства и продажу авто, а карантинные 
ограничения значительно усложнили импорт, растаможку и регистрацию транспортных средств.

Ключевые слова: авто, импорт, растаможка, регистрация.

Summary. Today, cars have become one of the main aspects of our lives. Recently, car production and sales have increased. 
Now you can choose a car at any price. In Ukraine, the car industry is at a fairly low level. The main plants for the production of 
cars — KrAZ, ZAZ, Bogdan and others. However, the Ukrainian car industry cannot satisfy all the demand. Therefore, Ukraine is 
forced to import cars. Due to the low solvency of Ukrainians, a significant share of the market is occupied by used cars. They are 
also much cheaper than new ones. However, such savings are expensive for our environment, despite the established environ-
mental standards. There are several steps involved in purchasing vehicles, such as customs clearance and registration. All these 
procedures are paid and require certain documents and taxes. The government strongly encourages the import of cars and often 
provides benefits for customs clearance and registration of certain categories of cars. The legal framework is actively developing. 
Despite the great demand for the car market, as in general, the coronavirus intervened. It has led to a sharp drop in car pro-
duction and sales, and quarantine restrictions have made it much more difficult to import, clear customs and register vehicles.

Key words: car, import, customs clearance, registration.
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Останнім часом роль автомобілів в житті люди‑
ни збільшується. Ми вже не уявляємо себе без 

них. За останні роки виробництво транспортних 
засобів значно зросло. Якщо колись автомобіль це 
була розкіш, то тепер це повсякденна річ. Сьогодні 
існують авто на будь який смак та гаманець, а ав‑
томобілевиробники вводять все більше інновацій, 
які полегшують життя людей. Ця автомобілеманія 
не оминула і Україну. Як в кожній країні в нашій 
державі є свої лідери, які заполонили український 
автомобільний ринок. Топ найпопулярніших авто 
та динаміку їх продажів в 2018–2020 рр. показано 
в таблиці 1.

Для початку слід вказати що темп росту це по‑
казник, який показує як саме змінився поточний 
рівень показника, що аналізується в порівняності 
зі значенням попереднього, або базового періоду. 
В той час як темп приросту свідчить на скільки саме 
змінився поточний рівень даного значення [19; 14].

Отож, з таблиці видно, що найпопулярнішими ав‑
тобрендами в Україні є Renault, Toyota, Kia, Skoda, 
Hyundai, Nissan, Volkswagen та Mazda. Не дивля‑
чись на їх популярність обсяги їх продажів останнім 
часом значно скоротилися. Головною причиною 
даного явища вважаємо пандемію коронавірусу, 
карантин, та як слідство, закриття кордонів між 
державами. Ця сама причина вплинула на знижен‑
ня рівня виробництва автомобілів як в Україні так 
і в світі загалом.

У 2019 році, кількість проданих авто зменши‑
лась у таких виробників як Nissan, Volkswagen 

та Mazda на — 3,68%, 24,39%, 20,57% відповід‑
но в свою чергу у 2020 році продажі зросли лише 
в Nissan та Mazda. Так кількість проданих авто 
компанії Nissan збільшилась на — 745 тис. шт. або 
на — 5,93%, а у компанії Mazda на — 361 тис. шт. 
або на — 14,54%, відповідно.

Сьогодні автомобілебудування в Україні перебу‑
ває в досить плачевному стані. Основними виробни‑
ками автомобільної продукції в Україні є Кремен‑
чуцький автомобільний завод, (КрАЗ), Запорізький 
автомобільний завод (ЗАЗ), Черкаський автомо‑
більний завод, Львівський автомобільний завод та 
Луцький автомобільний завод (Богдан).

Станом на 2019 рік автомобільна промисловість 
в Україні практично припинила своє існування. За 
2018 рік було випущено всього 6 тисяч авто. У 2020 
році виготовлено — 4952 одиниці автотранспортних 
засобів, що на — 32% менше ніж у 2019 році [3].

Обсяг виготовлених в Україні автомобілів, а тим 
паче їх якості, недостатньо щоб задовольнити весь 
обсяг потреб внутрішнього попиту, тому громадяни 
України змушена імпортувати авто з‑за кордону. 
Середня вартість імпортованого в 2020 році ново‑
го автомобіля зросла до — 19,3 тис. доларів, тоді 
як у 2019 році вона становила — 18,9 тис доларів, 
а середня вартість вживаної іномарки збільшилася 
на — 1,1 тис. доларів — до 4,7 тис. доларів [6; 13]. 
Кількість імпортованих легкових авто за період 
2018–2020 років відображено в таблиці 2.

Отже, у 2019 році кількість імпортованих авто 
збільшилась на 313993 од. або на — 36,49%. Даному 

Таблиця 1
Найпопулярніші марки авто в Україні та обсяги їх продаж (тис. шт.) [10; 17; 18]

Автобренди
Кількість проданих авто Темп росту (+; –) Темп приросту (%)

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2019/ 2018 рр. 2020/ 2019 рр. 2019/ 2018 рр. 2020/ 2019 рр.

Renault 8772 14603 14360 5831 ‑243 66,47 ‑1,66

Toyota 10082 12570 13315 2488 745 24,68 5,93

Kia 4881 7586 6089 2705 ‑1497 55,42 ‑19,73

Skoda 5403 6231 5061 828 ‑1170 15,32 ‑18,78

Hyundai 4979 5099 4031 120 ‑1068 2,4 ‑20,95

Nissan 5537 5333 3834 ‑204 ‑1499 ‑3,68 ‑28,11

Volkswagen 6183 4675 3690 ‑1508 ‑985 ‑24,39 ‑21,07

Mazda 3126 2483 2844 ‑643 361 ‑20,57 14,54

Таблиця 2
Диманіка обсягів імпортування легкових авто в Україну, 2018–2020 р. (од.), [7; 9]

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Темп росту Темп приросту

2019/ 2018 рр. 2020/ 2019 рр. 2019/ 2018 рр. 2020/ 2019 рр.

Кількість імпор‑
тованих авто

230050 544043 486300 313993 ‑57743 136,49 ‑10,61
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факту посприяло збільшення обсягів імпорту вжива‑
них авто. Найбільше їх ввозилося з таких країн, як: 
Німеччини, Литви та Польщі. Щодо нових автомо‑
білів то лідерами поставки в Україну були Японія, 
Румунія та Китай. А у 2020 році в порівнянні з 2019 
роком кількість імпортованих авто зменшилась до 
рівня 57743 од., або на 10,61%.

Обов’язковою умовою імпорту авто на територію 
України є його подальше розмитнення. В свою чергу 
розмитнення авто означає легалізацію придбаного 
за межами країни транспортного засобу.

Митне оформлення авто здійснюють за умови їх 
відповідності ряду стандартів в т.ч і екологічним. 
При реєстрації авто видається сертифікат, який 
підтверджує відповідність транспортного засобу 
технічним та екологічним вимогам. Для митного 
оформлення авто необхідно подати митну деклара‑
цію до митного органу де буде оформлятись авто. 
За попередньою митною декларацією авто можна 
ввести протягом 30 днів з дати її оформлення. Після 
проходження кордону автомобіль потрібно перевез‑
ти до митниці для оформлення протягом 10 днів 
[4; 21].

При розмитнені авто необхідно сплатити низку 
податків. Оскільки автомобіль є підакцизним това‑
ром тому першим буде акцизний податок.

Розрахунок акцизного податку відбувається за 
формулою:

×

′

×

×

′ 3

3

�

1000

Об єм двигуна в см
Ставка

Об єм двигуна в см
,            (1)

Ставка напряму залежить від типу двигуна. Для 
бензинових двигунів вона спадає — 50 євро об’ємом 
до 3000 куб. та 100 євро об’ємом понад 3000 куб. Для 
дизельних двигунів 75 євро до 3500 куб. та 100 євро 
об’ємом понад 3500 куб. [8].

Наступним податком який необхідно сплатити є 
мито. Мито на авто становить — 10% від її заявленої 
вартості. Для електрокарів діють пільгові умови за 
даних мито складає — 0%. Останнім обов’язковим 
податком виплаченим є ПДВ, яке становить — 20% 
від суми вартості авто, мита та акцизного податку. 
На електромобілі ПДВ не сплачується до 2022 року 
[2; 16].

Для митного оформлення автомобіля необхід‑
ними є наступні документи: рахунок‑ фактура або 
інший документ, який підтверджує вартість автомо‑
біля; документ, який підтверджує право власності на 
машину; реєстраційний документ на авто; документ, 
який підтверджує факт зняття машини з обліку 
в країні реєстрації; документ, який підтверджує 
екологічний стандарт транспортного засобу (митне 

оформлення нових автомобілів можливе за умови 
відповідності екологічним нормам не нижче рівня 
«ЄВРО‑5» та для тих, що були в використанні не 
нижче «ЄВРО‑2» [1].

Останнім етапом легалізації авто в Україні є його 
реєстрація. Послуги з реєстрації та перереєстрації 
транспортних засобів надають територіальні сер‑
вісні центри МВС, які розташовані в регіональних 
центрах. Всього на сьогодні в Україні налічується 
понад 158 сервісних центрів.

Для реєстрації транспортних засобів усіх ка‑
тегорій необхідні такі документи як: заява вста‑
новленого зразка: паспорт громадянина України 
або: тимчасове посвідчення громадянина Украї‑
ни; посвідка на постійне проживання; посвідки на 
тимчасове проживання; посвідчення біженця; по‑
свідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 
посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків; документ, що підтверджує повноваження 
представника; документ, що підтверджує право‑
мірність придбання, отримання, ввезення, митного 
оформлення транспортного засобу; документ, де 
зазначена вартість транспортного засобу; документ 
щодо відповідності конструкції транспортного засо‑
бу установленим вимогам безпеки дорожнього руху; 
платіжні документи з кодом проведеної операції або 
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або 
код проведеної операції про внесення плати в будь‑
якій формі, який можливо перевірити за допомо‑
гою державного сервісу перевірки квитанцій. у разі 
оформлення договору купівлі‑ продажу в територі‑
альному сервісному центрі, необхідно здійснити 
оцінку середньої ринкової вартості транспортного 
засобу документ про сплату податку на дохід від 
продажу об’єкта рухомого майна [12].

Реєстрація авто є платною послугою, вартість 
якої різниться залежно від виду транспортного за‑
собу та країни виробника (вітчизняний або інозем‑
ний). Так, для реєстрації автомобіля вітчизняного 
виробництва вартість послуги становить — 550 грн. 
У вартість входить: номерний знак — 178,20 грн, 
бланк свідоцтва — 219 грн. та послуга — 152,63 грн. 
[13].

Реєстрація авто іноземного виробництва вар‑
тує 590 грн. Причому вартість номерного знаку та 
бланку свідоцтва однакова в обох випадках, різниця 
лише у вартості послуги. У автомобіля іноземного 
виробництва вона дорожча на 37,52 грн. і становить 
190,15 грн. [15; 5].

При першій державній реєстрації легкового авто 
необхідно сплатити також збір на обов’язкове дер‑
жавне пенсійне страхування, який у 2021 році стано‑
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вить: якщо вартість транспортного засобу не переви‑
щує або дорівнює 374 550 грн. — 3%; якщо вартість 
транспортного засобу більше ніж 374 550 грн. або 
дорівнює 658 300 грн. — 4%; якщо вартість тран‑
спортного засобу більше ніж 658 300 грн. — 5% [15].

Проте, при невідповідності ідентифікаційних 
номерів складових частин транспортного засобу 
із зазначеними в поданих документах, поданні до 
суб’єкта надання адміністративної послуги неповно‑
го пакета документів, встановленні відомостей про 
арешт, розшук, заборону на зняття з обліку та/або 
перереєстрацію транспортного засобу, або про особу 
в Єдиному реєстрі боржників послуга розмитнення 
авто не надається [12].

Динаміка реєстрації автомобілів в розрізі регіонів 
за період 2018–2020 роки відображено в таблиці 3.

З таблиці 3 видно, що найбільше автомобілів було 
зареєстровано в 2019 році — 473545 одиниць. Що 
є на — 234429 одиниць більше ніж у 2018 році. Це 

пов’язано з введенням пільг на розмитнення вжи‑
ваних авто, що спричинило сплеск активності на 
автомобільному ринку України. У 2020 році спо‑
стерігається зменшення кількості реєстрацій на — 
33,38% порівняно з 2019 роком. Це в свою чергу 
пояснюється карантинними обмеженнями, що ви‑
кликаними корона вірусною інфекцією.

Протягом усіх трьох років найбільше пільгових 
операцій з реєстрації транспортних засобів було 
здійснено у Львівській області. Вважаємо, що ви‑
кликано близькістю області до адміністративного 
кордону. Найменше ж операцій з реєстрації було 
у Луганській області. Це пояснюється нестабільною 
ситуацією в даному регіоні.

Не секретом є такі дані, що визнане законодав‑
ство постійно змінюється і вдосконалюється. Це сто‑
сується і автомобільної сфери. Уряд час від часу на‑
дає пільги для полегшення процедури розмитнення 
та реєстрації авто, якими користуються населення 

Таблиця 3
Реєстрація легкових авто в Україні протягом 2018–2020 років [5]

Регіон Область

Кількість зареєстрованих 
авто

Темп росту Темп приросту

2018 р. 2019 р. 2020 р.
2019/ 2018 

рр.
2020/ 2019 

рр.
2019/ 2018 

рр.
2020/ 2019 

рр.

Західний

Львівська 27821 58908 36125 31087 ‑22783 111,74 ‑38,68

Волинська 18141 32172 15518 14031 ‑16654 77,34 ‑51,77

Тернопільська 8703 20194 14405 11491 ‑5789 132,03 ‑28,67

Рівенська 14591 28549 18304 13958 ‑10245 95,66 ‑35,89

Хмельницька 8488 18945 13414 10457 ‑5531 123,20 ‑29,20

Південно‑ 
Західний

Закарпатська 8160 21960 10084 13800 ‑11876 169,12 ‑54,08

Івано‑ Франківська 14072 29966 19286 15894 ‑10680 112,95 ‑35,64

Чернівецька 6370 18889 8293 12519 ‑10596 196,53 ‑56,10

Вінницька 10272 27526 20797 17254 ‑6729 167,97 ‑24,45

Централь‑
ний

Київська 14147 30931 20692 16784 ‑10239 118,64 ‑33,10

Чернігівська 4808 8952 6757 4144 ‑2195 86,19 ‑24,52

Житомирська 8927 20984 15447 12057 ‑5537 135,06 ‑26,39

Черкаська 5932 13060 9670 7128 ‑3390 120,16 ‑25,96

Східний

Харківська 13704 22304 16834 8600 ‑5470 62,76 ‑24,52

Сумська 6062 9891 8050 3829 ‑1841 63,16 ‑18,61

Полтавська 10414 15415 11764 5001 ‑3651 48,02 ‑23,68

Луганська 2096 3049 2512 953 ‑537 45,47 ‑17,61

Донецька 7091 8942 7449 1851 ‑1493 26,10 ‑16,70

Південно‑ 
східний

Дніпропетровська 14824 23875 18114 9051 ‑5761 61,06 ‑24,13

Запорізька 6220 9567 8092 3347 ‑1475 53,81 ‑15,42

Кіровоградська 4312 7450 5163 3138 ‑2287 72,77 ‑30,70

Південний

Одеська 15230 27383 18079 12153 ‑9304 79,80 ‑33,98

Миколаївська 4659 7944 5626 3285 ‑2318 70,51 ‑29,18

Херсонська 4072 6689 5019 2617 ‑1670 64,27 ‑24,97

Всього 239116 473545 315494 234429 ‑158051 98,04 ‑33,38
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країни. У 2021 році було прийнято Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо справляння податків і зборів, інших обов’яз‑
кових платежів, об’єктом оподаткування якими є 
транспортні засоби». Згідно з даними нормативним 
актам протягом 180 днів сума акцизного податку 
визначатиметься за ставкою, на тимчасовій основі, 
що визначається за обраною формулою:

= + +� � � ,Ставка Ставка базова Vе Fе            (2)

де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 оди‑
ницю транспортного засобу, що визначається ви‑
ходячи з кількості років, що минула з моменту ви‑
готовлення одного транспортного засобу, до року 
визначення ставки податку.

Vе — ставка податку в євро за 1 одиницю тран‑
спортного засобу, що визначається множенням об’є‑
му циліндрів двигуна внутрішнього згоряння від‑
повідного транспортного засобу в куб. сантиметрах 
на коефіцієнт, який становить: 0,25 євро за 1 куб. 
см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного 
засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння до 
2000 куб. сантиметрів (включно); 0,2 євро за 1 куб. 
см об’єму циліндрів двигуна — для транспортно‑
го засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння 
від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів 
(включно); 0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів 
двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна 
внутрішнього згоряння від 3001 куб. сантиметрів до 
4000 куб. сантиметрів (включно); 0,35 євро за 1 куб. 
см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного 
засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння 
від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів 
(включно); 0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів дви‑

гуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна 
внутрішнього згоряння понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе
 
— ставка податку в євро за 1 одиницю тран‑

спортного засобу, що становить: для транспортних 
засобів, оснащених двигуном внутрішнього зго‑
ряння з іскровим запалюванням та кривошипно‑ 
шатунним механізмом — 0,0 євро; для транспорт‑
них засобів, оснащених двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем — 100,0 євро; для транспортних 
засобів, оснащених двигуном внутрішнього зго‑
ряння з іскровим запалюванням та кривошипно‑ 
шатунним механізмом або двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) та електричним двигуном (одним 
чи кількома) — 0,0 євро [11; 20].

Підсумовуючи вище викладене можемо зробити 
висновок, що ринок транспортних засобів, зокрема 
легкових автомобілів України є досить нестабіль‑
ним та непрогнозованим. У зв’язку з кризою та ка‑
рантинними обмеженнями, що діють на сьогодні, 
значно знизилась платоспроможність населення, 
збільшився безробіття, скоротилися обсяги креди‑
тування. Всі ці аспекти в значній мірі вплинули на 
рівень попиту. До того ж, останнім часом він складає 
автомобілі нижчого цінового класу.

Вважаємо, що для покращення становища та 
розвитку автомобільного ринку в Україні слід здійс‑
нити наступні заходи: пошук інвесторів та стимулю‑
вання вкладати кошти у розвиток та випуск авто‑
мобілів кращої якості; заміну старих автомобілів 
на нові; покращити економічну ситуації в країні 
у розвитку ринку легкових авто.
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Анотація. Визначено особливості глобалізації інформаційного простору та основну небезпеку для державного управ-
ління. Здійснено аналіз змін, що відбулися у менеджменті в умовах І 4.0. Це дослідження відображає різні думки, пов’язані 
з концепціями та методами управління від епохи промислової революції до І 4.0. Тривала ера Індустрії 4.0 має багато 
переваг, але також і проблеми в організаціях, тому виникає питання, чи є існуюче управлінське мислення та теорії досі 
актуальними для вирішення цих різних проблем. Наведено наслідки та етапи цифровізації менеджменту. Встановлено, 
що цифровізація є визначальною новою моделлю державного управління. Доведено, що цифрові технології як інструмент 
реалізації стратегії модернізації державного управління визначають основні напрями змін. Обґрунтовано, що цифрова 
трансформація призводить до радикальної зміни підходів до організації управління з використанням цифрових техно-
логій та алгоритмів. Цифрові технології створюють можливості для зовсім іншого типу взаємодії між учасниками — в 
Інтернет- спілкуванні. Це дослідження містить огляд еволюції управлінського мислення, зокрема здійснено огляд сучасного 
промислового епоха 4.0 та тисячоліття. У статті досліджуються актуальні питання щодо революція в галузі інформаційно- 
комунікаційних технологій вплине на уряд та державне управління найближчим часом. Обґрунтовано, що в умовах 
цифрової економіки відбувається трансформація менеджменту на всіх рівнях. Великого значення набула глобалізація 
інформаційного простору, та її негативний вплив у формі інформаційного тероризму. Запропоновано впровадження 
визначення інформаційного (або медіа-) втручання як штучного інформаційного впливу через засоби поширення інфор-
мації з метою здійснення масового психологічного тиску, дестабілізації суспільства, впливу на його фоновий емоційний 
стан та ментальність. Відзначено потребу у вирішенні на організаційному та правовому аспектах питань, пов’язаних із 
забезпеченням формування та захисту національного інформаційного простору.

Ключові слова: управління, трансформація, цифровізація, Industry 4.0, інформаційне (медіа-) втручання.

Аннотация. Определены особенности глобализации информационного пространства и основную опасность для госу-
дарственного управления. Осуществлен анализ изменений, произошедших в менеджменте в условиях И 4.0. Это исследо-
вание отражает разные мнения, связанные с концепциями и методами управления от эпохи промышленной революции 
к I 4.0. Длительная эра Индустрии 4.0 имеет много преимуществ, но также и проблемы в организациях, поэтому возникает 
вопрос, есть ли существующее управленческое мышление и теории до сих пор актуальными для решения этих различных 
проблем. Приведены последствия и этапы цифровизации менеджмента. Установлено, что цифровизация является опреде-
ляющей новой моделью государственного управления. Доказано, что цифровые технологии как инструмент реализации 
стратегии модернизации государственного управления определяют основные направления изменений. Обосновано, что 
цифровая трансформация приводит к радикальному изменению подходов к организации управления с использованием 
цифровых технологий и алгоритмов. Цифровые технологии создают возможности для совершенно другого типа взаи-
модействия между участниками — в Интернет- общении. Это исследование содержит обзор эволюции управленческого 
мышления, в частности сделан обзор современного промышленного эпоха 4.0 и тысячелетия. В статье исследуются 
актуальные вопросы революция в области информационно- коммуникационных технологий повлияет на правительство 
и государственное управление в ближайшее время. Обосновано, что в условиях цифровой экономики происходит транс-
формация менеджмента на всех уровнях. Большое значение приобрела глобализация информационного пространства, 
и его негативное влияние в форме информационного терроризма. Предложено внедрение определения информацион-
ного (или медиа) вмешательство как искусственного информационного воздействия через средства распространения 
информации с целью осуществления массового психологического давления, дестабилизации общества, влияния на его 
фоновый эмоциональное состояние и ментальность. Отмечено потребность в решении на организационном и правовом 
аспектах вопросов, связанных с обеспечением формирования и защиты национального информационного пространства.

Ключевые слова: управление, трансформация, цифровизация, Industry 4.0, информационное (медиа-) вмешательство.

Summary. Peculiarities of globalization of information space and the main danger for public administration are determined. 
The analysis of the changes which have occurred in management in the conditions of I 4.0 is carried out. This study reflects 
various views related to the concepts and methods of management from the era of the Industrial Revolution to I 4.0. The long 
era of Industry 4.0 has many benefits, but also problems in organizations, so the question arises as to whether existing mana-
gerial thinking and theories are still relevant to solving these various problems. The consequences and stages of digitalization 
of management are given. It is established that digitalization is a defining new model of public administration. It is proved that 
digital technologies as a tool for implementing the strategy of modernization of public administration determine the main di-
rections of change. It is substantiated that digital transformation leads to a radical change of approaches to the organization 
of management with the use of digital technologies and algorithms. Digital technologies create opportunities for a completely 
different type of interaction between participants — in Internet communication. This study provides an overview of the evolution 
of managerial thinking, including a review of the modern industrial age of 4.0 and the millennium. The article examines current 
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issues regarding the revolution in the field of information and communication technologies that will affect the government and 
public administration in the near future. It is substantiated that in the conditions of digital economy there is a transformation 
of management at all levels. The globalization of the information space and its negative impact in the form of information ter-
rorism have become important.It is proposed to introduce the definition of information (or media) intervention as an artificial 
information influence through the means of disseminating information in order to exert mass psychological pressure, destabilize 
society, influence on its background emotional state and mentality. The need to address the organizational and legal aspects of 
issues related to the formation and protection of the national information space was noted.

Key words: management, transformation, digitalization, Industry 4.0, information (media) intervention.

Постановка проблеми. Світ перебуває на межі 
довгоочікуваної цифрової трансформації, ор‑

ганізованої Четвертою промисловою революцією. 
Незважаючи на відчутні переваги підвищення 
ефективності та результативності надання послуг, 
четверта промислова революція значною мірою ре‑
алізує численні виклики державному управлінню 
в країнах, вимагаючи мобілізації людських та ма‑
теріальних ресурсів для досягнення величезних 
технологічних досягнень.

Уряди усього світу дедалі більше покладаються 
на інформаційно‑комп’ютерні технології для управ‑
ління інформацією. Ефективність урядових процесів 
забезпечується шляхом прискорення за допомогою 
гнучкості та швидкості реагування, в процесі при‑
йняття урядових рішень конкурентоспроможних 
найкращих практик у діловому секторі [2; 3].

Організації, які демонструють розроблену інфор‑
маційну систему та відповідне споживання/корис‑
тування інформації (цією), будуть ефективнішими 
особами, що приймають рішення, ніж ті, хто цього 
не робить. Доступ до величезного обсягу інформа‑
ції за підтримки інформаційно‑комп’ютерних тех‑
нологій забезпечує формування більш швидше та 
ефективніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви‑
ток теорії управлінського мислення здійснюється 
відповідно до умов змін середовища [23]. Наразі тео‑
рія управління та управлінського мислення продов‑
жуватимуть розвиватися з метою адаптації до змін 
у навколишньому середовищі. Розвиток (еволюція) 
управлінської науки з минулого по теперішній час 
відбувся з виникненням декількох шкіл менедж‑
менту як основи думки, яка була розділена на основі 
класичних шкіл, людських відносин та сучасного 
управління [6].

Про те, що визначальною рисою змін в умовах се‑
редовища стає глобалізація інформаційного просто‑
ру, відзначають у своїх працях вітчизняні науков‑
ці, зокрема, А. Добровольська [29; 30], О. Фролова 
[36], І. Хільчевська [37], В. Божкова та А. Білан [25] 
тощо. Зокрема, ними відзначено, що глобалізація 
інформаційного простору заохочує співробітництво, 

«стирає» кордони між державами, оскільки основна 
властивість інформації — транскордонність.

Відповідно й державна інформаційна політика 
має бути спрямована на створення та забезпечення 
функціонування організаційної, правової системи 
регулювання інформаційних відносин, забезпечен‑
ня інтересів людини, суспільства та держави у всіх 
сферах інформаційної діяльності, реалізується засо‑
бами державної влади. Глобалізація інформаційного 
простору впливає й на процеси становлення мораль‑
них лідерів світового співтовариства, впровадження 
етичних стандартів у міжнародні відносини, у тому 
числі за рахунок цілеспрямованої політики повсюд‑
ного впровадження в масову свідомість вигідних для 
себе моральних установок, цінностей і світогляду, 
що передбачає активізацію й зростання військового 
й економічного потенціалу.

Також варто відзначити, що дослідники відзна‑
чають відсутність єдності національного інформа‑
ційного простору, внаслідок створення слабо взає‑
мозв’язаних по горизонталі та вертикалі галузевих, 
регіональних підсистем. Як наслідок, відбуваєть‑
ся безсистемний розвиток інформаційних ресур‑
сів, що унеможливлює їх визначальний вплив на 
соціально‑ економічне зростання країни. При цьому, 
є нерозвиненість інформаційної складової держав‑
ного управління, яка залишає на малоефективному 
рівні комунікаційні зв’язки між державною владою 
та суспільством.

Відсутність системного бачення формування на‑
ціонального інформаційного простору та проблеми 
його правового регулювання становлять небезпеки, 
які має враховувати менеджмент різних рівнів. Зо‑
крема, йдеться про невоєнні методи агресії, серед 
яких насамперед виділяють інформаційні війни та 
інформаційний тероризм. Країни‑ лідери сучасного 
світового процесу прагнуть до формування глобаль‑
ної культури, єдиної для усіх народів світу. Водно‑
час варто пам’ятати, що вестернізація неодмінно 
спричинить втрату власних особливостей та відмін‑
ностей Україна, як і більшість постсоціалістичних 
країн, є пасивним заручником сучасної глобалізації 
інформаційного простору.
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Проте, що глобалізація інформаційного про‑
стору характеризується й суттєвими негативними 
тенденціями в своєму розвитку, зазначає й О. До‑
вгань, зокрема у двох напрямах: цілеспрямоване 
використання наявних інформаційних ресурсів 
у шкідливому для людства чи певних його частин, 
або нерівномірність розвитку країн світу [31].

Т. Яцик стверджує, що доступність інформацій‑
них технологій значно підвищує ризики інформацій‑
ного тероризму [37]. А. Добровольська акцентує, що 
глобалізація інформаційного простору сформувала 
основи для виникнення багаторівневих й диверсифі‑
кованих РR‑технології, що впливають на емоційно‑ 
психологічному, підсвідомому, ірраціональному 
рівнях [29].

Отже, наукові дослідження глобалізації інфор‑
маційного простору відзначають, що сучасний ін‑
формаційний простір є одним з головних напрямів 
політичної, економічної, етноконфесійної боротьби 
та використовується також у т. ч. терористичними 
організаціями, бо дії у медіа‑ сфері дозволяють зав‑
дати значної шкоди суб’єкту атаки без застосову‑
вання будь‑якого фізичного втручання, а виключно 
шляхом нав’язування суспільству потрібних сенсів, 
наративів.

При цьому не вистачає напрацювань та врахуван‑
ня у менеджменті проблеми інформаційного теро‑
ризму, яка вже привернула до себе увагу фахівців. 
У своїх публікаціях вони стверджують, що це ви‑
магає від суспільства нових підходів у сфері права, 
зміни стандартів та підходів до обміну інформацією 
та її розповсюдження [26].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Виклад основного матеріалу. Врахову‑
ючи актуальність дослідження виникла потреба 
у формулюванні наступних цілей статті: теоретико‑ 
методологічного опису процесів менеджменту та 
його трансформації під впливом Індустрія 4.0 та 
висвітлення основних аспектів трансформації ме‑
неджменту в умовах глобалізації інформаційного 
простору.

Глобалізація також приносить загрози. Гло‑
бальна фінансова система та глобальні корпорації, 
бюджети яких іноді перевищують ВВП середніх 
країн, сприймаються деякими авторами як серйозна 
загроза розвитку країн, а також загроза демократії. 
Остання економічна криза, схоже, підтверджує ці 
занепокоєння.

Розвиток інформаційних технологій прискорює 
зростання глобалізації, однак цей взаємозв’язок є 
взаємоспрямованим. Світова економіка впливає на 
способи мислення щодо управління інформацією. 
Поінформованість щодо цього факту серед керівни‑

ків компаній зростає, але все ще недостатнє. Основну 
роль у прийнятті рішень менеджментом відіграють 
економічні ефекти, тоді як проблеми інформаційної 
безпеки часто залишаються поза увагою.

Терміни «індустрія 4.0», «цифровізація» або 
«четверта промислова революція» вже міцно за‑
кріпилися в центрі уваги світової наукової спіль‑
ноти. Провідні економіки світу переорієнтують 
свій розвиток в сторону розширеного впроваджен‑
ня інновацій. Так, в Україні ще у 2018 році, було 
затверджено Концепцію розвитку цифрової еконо‑
міки та суспільства України на 2018–2020 роки та 
затверджено план заходів щодо її реалізації. При 
цьому цифровізація України має супроводжуватися 
підвищенням довіри і безпеки при використанні 
інформаційно‑ комунікаційних технологій. Зміц‑
нення довіри, включаючи інформаційну безпеку, 
кібербезпеку, захист конфіденційності персональної 
інформації, недоторканності особистого життя та 
прав користувачів інформаційно‑ комунікаційних 
технологій, є передумовою одночасного розвитку 
та безпеки цифровізації.

Ще один, не менш важливий аспект, який має 
бути основою державної політики у сфері цифрові‑
зації, є безпека інформаційного простору. Проблеми 
безпеки інформаційного простору турбували бізнес 
та уряди ще в епоху третьої промислової революції 
та інформатизації виробництва, комерції, фінансів 
тощо. Періодичні хакерські атаки, розповсюдження 
комп’ютерних вірусів, фішинг та інші методи викра‑
дення інформації змушували суб’єктів усе більше 
інвестувати кошти в захист інформації. Однак із 
процесом цифровізації ці виклики стають усе більш 
глобальними і загрозливими. Масовані кібератаки із 
залученням хакерів з усього світу, маніпулювання 
інформацією з використанням Big Data, масовий 
вплив на свідомість великих груп населення мають 
масштаби, з якими приватний бізнес самотужки 
впоратися не може [33].

Вироблення державної політики — це сукупність 
процесів, за допомогою яких уряд вирішує вирішу‑
вати чи не вирішувати певні проблеми чи проблеми 
[19].

Збір, підтримка або досягнення консенсусу щодо 
будь‑якої однієї альтернативи є важливим кроком 
у процесі формування політики. Необхідно мобілізу‑
вати велику кількість людей до такої альтернативи. 
Масова мобілізація значною мірою впливає на полі‑
тичні рішення. Для привернення уваги громадськос‑
ті та засобів масової інформації проводяться кампа‑
нії з написання повідомлень, постів, акції протесту. 
Інтернет відіграє у цьому питанні важливу роль. 
Інтернет робить мобілізацію дешевшою, простішою 
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та швидшою, як стверджували вчені щодо виборів та 
громадського руху [17]. Це допомагає мобілізувати 
велику кількість географічно віддалених людей. 
Веб‑сайти створюються особливо під час політич‑
них кампаній для просування політики. Глобальні 
неполітичні організації та неурядові організації 
також поширюють власні погляди шляхом публіка‑
ції статей з питань політики в Інтернеті. Наявність 
та легкий доступ до великої масивної інформації 
також дозволили громадянам вибрати серед широ‑
кого кола альтернатив. Це певною мірою збільшило 
участь громадян у процесі вироблення політики, 
менеджменті. Інтернет‑ оптимісти вважають, що 
ключем до зміцнення представницької демократії 
є «використання інформаційних технологій, таких 
як Інтернет, для побудови більш обізнаного грома‑
дянства та створення відкритих дорадчих форумів, 
на яких політики та державні службовці повинні 
протистояти своїм виборцям» [17]. Створення фору‑
мів в Інтернеті дозволяє громадянам висловлювати 
ідеологічні погляди, скарги, потреби та вимоги. 
Інформовані громадяни усвідомлюють свої права 
та знають, яких послуг чекати від уряду.

Оскільки Інтернет забезпечує, здавалося б, не‑
скінченний потік інформації, загальним уявлен‑
ням може бути те, що він дозволив відмовитися від 
«обмеженої раціональності» Саймона [21] щодо 
прийняття рішень, за якою серед інших факторів 
раціональність обмежена або обмежена складністю 
отримання, зберігання, отримання та передача ін‑
формації. Але насправді це не так; переважає обме‑
жена раціональність. Одна з причин полягає в тому, 
що навіть хоча ми маємо широкий запас інформації, 
все ще неможливо проаналізувати доцільність усіх 
альтернатив. Окрім цього, основною причиною є те, 
що найважливіша інформація контролюється та 
фільтрується. При розробці політики домінують ор‑
ганізаційні інтереси. Інформація використовується 
для просування організаційних інтересів. Тому ні 
вся інформація є доступною. Лише та інформація, 
яка спрямовуватиме людей до певних інтересів, роз‑
міщується в Інтернеті або доступна в цілому. Також 
Інтернет в основному використовується тими, хто 
може найбільш ефективно використовувати інфор‑
мацію для досягнення особистих цілей. Тому людям 
все одно доводиться вибирати альтернативу, яка їх 
задовольняє.

Ідея інформаційного суспільства та управлінсько‑
го персоналу призвела до того, що уряди сприйма‑
ють громадян як клієнтів. Для надання послуг уряд 
збирає велику кількість даних. Іноді ці дані збира‑
ються або передаються з певною метою за допомогою 
механізмів надання онлайн‑ послуг. Ці дані дають 

урядам уявлення про державні потреби і згодом 
використовуються для підвищення ефективності 
надання послуг. Крім того, інформація, передана 
через Інтернет, може зберігатися та передаватися 
з метою управління. Але іноді це може призвести до 
пильного нагляду та спричинити складні проблеми 
конфіденційності.

Сучасний менеджмент характеризується як шко‑
ла кількісного (економіко‑ математичного) підходу, 
оскільки є поєднанням досліджень операцій та на‑
укового управління. В останні 10 років основною 
мотивацією такого підходу став розвиток інформа‑
ційних технологій, які мінімізують використання 
простору та фізичні взаємодії [5]. Сучасний менедж‑
мент зосереджується на допомозі керівникам у різ‑
них важливих видах діяльності, таких як бюджету‑
вання капіталу, управління грошовими потоками, 
виробництво планування, виробництво розвитку 
стратегії, планування людських ресурсів та інші [5]. 
Цей напрям також має слабку сторону, оскільки він 
приділяє менше уваги людським стосункам. Тому 
він підходить для планування та контролю, але не 
може відповісти на окремі соціальні проблеми, такі 
як мотивація, організація [18].

Теорія управління завжди розвивається з часом. 
Розвиток теорії управління має тенденцію слідувати 
за розвитком зовнішнього середовища організації, 
яким в даному випадку є розвиток технологій та 
промисловості. Наприклад, в епоху першої промис‑
лової революції (приблизно з середини до кінця 18 
століття), де почали зароджуватися заводи з техно‑
логією парових двигунів, в той час Адам Сміт ввів 
поняття поділу праці, що є поділом або спеціаліза‑
цією праці та зобов’язанням кожного працівника 
задля підвищення ефективності та продуктивності 
праці. Сміт стверджує, що поділ праці може широко 
забезпечити суспільству переваги; тоді як населення 
зростає, нові ринки також зростають, перевищення 
попиту, який раніше задовольняло виробництво. 
В цих умовах застосування розподілу праці та еко‑
номії від масштабу в заводській системі може за‑
безпечити вигоди [24]. Більше того, на подальшому 
етапі промислової революції, або, можна сказати, 2‑ї 
промислової революції, що розпочалася всередині 
19 століття, використання технології стало більш 
складним та вдосконаленим, де електроенергія стала 
використовуватися як ресурс.

Проблема продуктивності праці в галузі, де 
випуск робочої сили все ще не був оптимальним, 
оскільки все ще не було вимірюваного розрахунку 
стандартного випуску, якого могли досягти робіт‑
ники. Фредерік Тейлор вирішив проблему за до‑
помогою дослідження, в якому він розрахував час 
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і відстань. За допомогою цього методу можна визна‑
чити непотрібні витрати сил та матеріалів, а також 
оптимальний рівень продуктивності праці, якого 
можуть досягти робітники. Підхід Тейлора входить 
до ранньої ери «наукового управління» [24]. Після 
2‑ї епохи промислової революції, починаючи з сере‑
дини 20‑го століття, розпочалася 3‑а промислова ре‑
волюція, в якій відбулися відносно радикальні зміни 
в галузі з використанням комп’ютерів, що змінило 
виробничі процеси в різних галузях. У 3‑й промис‑
ловій революції були відносно значними техноло‑
гічний розробки, в тому числі мікрочіпи, роботи, 
автоматизоване проектування (САПР), волоконна 
оптика, біогенетика, дослідження космосу тощо 
[5]. Крім того, вплив третьої промислової революції 
надзвичайний, коли зміни відбуваються настільки 
швидко, що загрожують здатності організацій впо‑
ратися з ними. Крім того, ситуація зі зростанням 
бізнесу у всьому світі на той час спонукала науку 
управління розвиватися та відкривати нові знання 
[24]. У цю епоху наука стратегічного управління роз‑
вивалася для вирішення глобальних проблем. Що 
стосується однієї з впливових фігур стратегічного 
управління на той час, а саме Майкла Е. Портера, 
який представив стратегію конкурентних переваг як 
захід атаки та оборони, щоб продовжувати виживати 
в галузі та мати можливість подолати п’ять конку‑
рентних сил; а саме конкуренти в одній галузі, ви‑
хід нових конкурентів, загроза товарів‑ замінників, 
вплив постачальників та споживачів [34]. Виходячи 
з пояснення вище, можна зробити висновок, що 
теорія управління завжди розвивається відповід‑
но до умов, з якими стикається організація. Хоча 
теорії народжувались у різний час, загалом кожна 
теорія завжди має кінцеву мету, щоб організація 
могла вижити та виграти конкуренцію як за рахунок 
досягнення ефективності та продуктивності, так 
і конкурентних переваг. Крім того, навіть досяг‑
нення ефективності та продуктивності може бути 
джерелом конкурентних переваг організації.

Після ери 3‑ї промислової революції умови го‑
сподарювання зазначи впливу епохи 4‑ї промисло‑
вої революції або того, що називається Індустрія 
4.0 (I4.0). I4.0 вперше був представлено урядом 
Німеччини на виставці в Ганновері в 2011 році [8]. 
Німецький уряд має дві цілі, пов’язані з розробкою 
I4.0, а саме зміна промислового середовища в Німеч‑
чині та розробка відповідних технологій, особливо 
технологій, що походять із сектору інформаційних 
технологій [9]. Крім того, німецький уряд разом 
із німецькими промисловими та дослідницькими 
установами хотіли б запровадити зміну парадигми 
у бік цифровізації у створенні промислової вартості 

з метою забезпечення конкурентоспроможного рівня 
промисловості в Німеччині.

Термін I 4.0 позначає інтеграцію Інтернету ре‑
чей для створення галузевої вартості, що дозволяє 
фабрикам скористатися перевагами повністю пов’я‑
заного, оцифрованого, розумного та децентралі‑
зованого ланцюжка створення вартості. Завдяки 
цій інтеграції це може допомогти організаціям / 
компаніям бути більш гнучкими, створити бізнес‑ 
структури, які є більш пристосованими, підтримува‑
ти організаційну досконалість та полегшити органі‑
заціям стикатися зі змінами в бізнес‑ середовищі [1].

У такому середовищі I 4.0 змушує заводи пра‑
цювати розумно та адаптивно, використовуючи 
спільну та гнучку систему для прийняття найкра‑
щих рішень для вирішення проблем. Загалом, I 4.0 
може впливати на спосіб життя, створювати нові 
бізнес‑ моделі, створювати нові способи управлін‑
ня фабриками та оновлювати галузь. I 4.0 прагне 
працювати з використанням системи автоматиза‑
ції на вищому рівні, з надією на отримання більш 
високого рівня продуктивності та ефективності. 
Окрім можливості підвищення продуктивності та 
ефективності, I 4.0 може також сприяти декіль‑
ком аспектам управління якістю [10]. Крім того, 
I 4.0 може навіть допомогти фабрикам зменшити 
кількість відходів при впровадженні бережливого 
виробництва [1]. На підставі цих досліджень можна 
побачити, що I4.0 надає багато переваг, але на даний 
момент ми перебуваємо на дуже ранній стадії в I4.0, 
де ми не до кінця розуміємо вплив на суспільство, 
організації та приватні особи [15].

Сучасні технологічні розробки мали значний 
вплив на різні аспекти людського життя. Техноло‑
гія не тільки допомагає людині в галузі праці, але 
і стала необхідною в житті [22]. Технологічний про‑
грес — це форма, якої не можна уникнути в житті 
людини, оскільки технічний прогрес діятиме від‑
повідно до людського розвитку та науки. Промис‑
лова революція 4.0 вимагає від людей залучення до 
технологічного розвитку. Промислова революція 
4.0 має фундаментальний вплив на те, як люди ду‑
мають, живуть і ставляться до інших людей [11]. 
Ера промислової революції 4.0 порушить різні дії 
людини в різних соціальних взаємодіях. Поведінка 
та звички тисячолітнього покоління у віці 18–40 
років мають високий рівень схильності щодо вико‑
ристання технологій, але вони сильно впливають на 
їх погляди та поведінку [14].У цю епоху цифрової 
революції людські ресурси є важливим фактором 
успіху організацій. Компанії, здатні перетворити 
виклик на можливість, зможуть бути більш про‑
дуктивними, інноваційними та адаптивними для 
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кожного покоління. Основним принципом І 4.0 є 
об’єднання машин, робочих процесів та систем шля‑
хом впровадження інтелектуальної мережі у лан‑
цюжок та виробничих процесів для незалежного 
контролю один одного [13]. Завданням людських 
ресурсів в епоху промислової революції 4.0 є інте‑
грація використання Інтернету з виробничими ліні‑
ями, які використовують технології та інформацію 
[16]. Характеристики промислової революції 4.0 
включають цифровізацію, оптимізацію та налашту‑
вання виробництва, автоматизацію та адаптацію, 
взаємодію людина‑ машина, додану вартість послуг 
та бізнесу, автоматичний обмін даними та зв’язок, 
а також використання Інтернет‑ технологій [13]. 
Зміни цифровізації впливають на організації, адап‑
туючи їх бізнес‑ процеси. Спілкування та контроль 
організаційного бізнесу можна здійснювати в Ін‑
тернеті [13].

Інформаційна революція посилює значення всіх 
форм мереж — соціальних мереж, мереж зв’язку 
тощо. Нова технологія сприяє зростанню таких 
мереж, даючи можливість розпорошеним акторам 
консультуватися, координувати та діяти разом на 
більші відстані, протягом більш тривалих періодів 
часу, і на основі більшої кількості та кращої інфор‑
мації, ніж будь‑коли раніше. Вони мають три важ‑
ливі наслідки:

 – багато державних установ можуть перерости в 
«мережеві організації»;

 – «організаційні мережі» можуть розвиватися між 
багатьма з цих установ, їх частинами або їх уста‑
новами, в тому числі через національні кордони;

 – феномен мережі може посилити взаємодію між 
державними установами та організаціями, які 
вважають, що представляють громадянське сус‑
пільство.

 – Експерти ОЕСР [12] виділяють три основні етапи 
цифрової трансформації:

 – впровадження традиційних цифрових техноло‑
гій для підвищення ефективності управління, 
управління даними;

 – впровадження цифрових технологій, особливо на 
основі використання Інтернету, для вдосконален‑
ня державного управління;

 – цифровий уряд, в якому новітнє покоління цифро‑
вих технологій (таких як Інтернет речей, штучний 
інтелект, прогнозована аналітика) дозволяють 
враховувати переваги користувачів при форму‑
ванні складу послуг, що надаються, та процедур, 
пов’язаних з їх отриманням.
На нашу думку, цифровізація менеджменту 

включає кілька рівнів електронної взаємодії:
 – рівень державного управління:

 – між державою та громадянами (від уряду до гро‑
мадянина);

 – між урядом та бізнесом;
 – між різними гілками влади (від уряду до уряду);
 – між державою та урядовцями (урядовими праців‑

никами). Трансформація в державному управлінні 
включає етапи зрілості від електронного уряду до 
«розумного уряду»;

 – корпоративний рівень;
 – рівень громадян.

Слід зазначити, що в даний час існує низка пра‑
вових, економічних, технологічних, організаційних 
та інфраструктурних обмежень цифровізації ме‑
неджменту, без усунення (або значного зменшення) 
деяких напрямків цифровізації може бути неефек‑
тивним та / або неефективним. Ключові обмеження 
переходу до автоматизованої взаємодії пов’язані 
з нерівномірністю розвитку цифрової інфраструк‑
тури, ризиками технологічних збоїв та ризиками 
розголошення комерційної таємниці. Основними 
ризиками впровадження цифрових технологій є: 
втрата контролю в критичних сферах менеджменту; 
несанкціоноване використання персональних даних; 
можливість порушення прав людини в автоматизо‑
ваних рішеннях з управління; організаційні ризики, 
включаючи опір влади переходу від відомчої інфор‑
матизації до платформених (надвідомчих) рішень 
(ризик втрати контролю, страх відкритості своїх 
даних). Можливість і доцільність використання 
цифрових технологій, пов’язаних з Інтернетом речей 
і взаємодія машина‑ машина, багато в чому зале‑
жать від якості мобільного зв’язку та його вартості. 
Ефективне впровадження міжмашинної взаємодії 
вимагає широкого проникнення мереж п’ятого по‑
коління (5G), що нереально в найближчі роки для 
слаборозвинених країн.

Розвиток інфраструктури інформаційно‑комп’ю‑
терних технологій, на деяких прикладах можна 
протестувати системи міжмашинної взаємодії, які 
мінімізують інші згадані вище ризики (наприклад, 
при формуванні бюджетної та податкової звітності 
в державному секторі). У середньо‑ та довгостро‑
ковій перспективі цю практику можна застосува‑
ти для автоматизації взаємодії інших організацій 
з державними органами. Потенційне використання 
цифрових технологій може значно зменшити дер‑
жавне втручання в Україну економічних та соці‑
альних процесів, збільшити ефективність держави, 
збільшуючи доступність для громадськості. Ефект 
від зменшення адміністративних витрат бізнесу, 
громадян та держави, збільшуючи доступність для 
громадськості (в широкий сенс) послуг, рівень за‑
хисту громадян та мінімізація ризику заподіяння 
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шкоди в контрольованих (контрольованих) районах 
може бути значною.

Отже, сьогодення диктує нові формати масово‑
го інформаційного впливу шляхом використання 
новітніх інструментів мережі Інтернет — соціаль‑
них мереж, месенджерів та інших засобів масової 
комунікації. Такі зміни ще більше ускладнюють 
виокремлення головних джерел зовнішнього впливу 
на масову свідомість та майже унеможливлюють 
класичні заходи з протидії. Можливість використо‑
вувати для проведення спеціальних інформаційних 
операцій різні інтернет‑ ресурси, від інформаційних 
агенцій та лідерів громадської думки аж до вико‑
ристання повністю штучних, фейкових акаунтів, 
тепер надає можливість агресору відносно просто 
та дешево створювати постійний інформаційний 
тиск, а застосовування методів НЛП ще й сприяє по‑
дальшому розповсюдженню необхідної стороні, що 
здійснює вплив, інформації серед багатомільйонної 
авдиторії у т.зв. вірусному форматі, використовуючи 
емоційну складову та залишаючи осторонь складову 
фактчекінгу. Якщо раніше протидіяти публікаціям 
та заявам було можливо шляхом постійного моні‑
торингу інформаційного простору та відповідними 
своєчасними спростуваннями перекрученої або не‑
правдивої інформації, тепер ті ж самі заходи лише 
ускладнюють ситуацію, викликаючи у споживачів 
інформації лише скептицизм та недовіру до фактів. 
Отже, державне управління повинно реагувати на 
цю реальність, що зростає.

Хоча нові технології, як здається, були прийня‑
ті урядами у всьому світі, як агенти соціальних та 
економічних змін, вони проклали шлях до глобаль‑
ного тероризму та кібератак [7]. Кібертероризм був 
поширений завдяки взаємодії з високими техно‑
логіями, що випливали з Четвертої промислової 
революції [4].

Як уряд може захистити своїх громадян та зро‑
бити їх безпечнішими, і в той же час зміцнити їхні 
права на користування приватним доменом? Це 
вирішальне питання в епоху, коли уряд повинен 
визнати потребу в нових формах управління інфор‑
мацією, які, мабуть, мають діаметрально супере‑
чливі цілі. Покращена інформація про споживачів 
послуг, особливо споживачів, вразливих до форм 
кримінальної або антигромадської чи особистої 
загрози, забезпечує уряд новим моральним мож‑
ливостям високого порядку: оскільки інформація 
збирається, управляється та використовується на 
нових шляхах, уряди можуть втручатися в способи 
захисту громадян. Якщо раніше вирішення окремих 
питань забезпечення антитерористичної безпеки 
забезпечувалось насамперед силовим методом, сьо‑

годення характеризується акцентуванням на шлях 
інформаційного протистояння. До недавнього часу 
таке інформаційне протистояння більшою мірою 
проходило із залученням телебачення і друкованих 
ЗМІ. Тепер, завдяки сучасним технологіям розпов‑
сюдження інформації, існуванню соціальних мереж 
та месенджерів з багатомільйонними авдиторіями, 
заходи із інформаційного впливу впевнено вийшли 
на передній план у мережі Інтернет. Нажаль, на‑
слідки виявились дещо неочікуваними і, у деяких 
випадках, катастрофічними.

Особливу увагу привертають технології, що від‑
носяться до сегменту штучного інтелекту — алго‑
ритми створення віртуальної реальності. Результати 
сучасних прогнозів свідчать про стрімке запрова‑
дження технологій віртуальної реальності у сфе‑
рі медіа‑ контенту, що, як наслідок, стане новим 
стандартом у більшості видів Інтернет‑ контенту. 
І хоч сьогодні основна аудиторія споживання такого 
доповненого або штучного медіа — сфера розваг, 
логічним наступним кроком стане впровадження 
цих технологій не лише у соціальних мережах, 
а й у ЗМІ та ЗМК. Якщо врахувати, що переважна 
більшість споживачів новин піддається емоційній 
складовій значно сильніше, ніж інформаційній, 
можливість маніпулювати громадською думкою 
шляхом створення фейкових репортажів та заяв 
стає дедалі доступнішою.

Крім зазначеного, серйозною проблемою стає, як 
не парадоксально, боротьба з фейковою інформацією. 
Сучасна аудиторія, завдяки можливостям вільно оби‑
рати ті канали інформації, що найбільш відповідають 
їхнім поглядам, а також через новітні алгоритми ро‑
боти пошукових систем, які пропонують користувачу, 
перш за все, інформацію, аналогічну тій, якій він по‑
передньо вже надавав перевагу. Тому спроба викрити 
неправдиву інформацію йде врозріз власним пере‑
конанням індивідуумів і призводить лише до більш 
скептичного відношення до сервісів новин загалом.

Уваги також потребує той факт, що сучасний ін‑
формаційний простір з усіма передовими технологія‑
ми створення доповнених і штучних реальностей, не 
залишається поза використанням терористичними 
організаціями. Сьогодні такі організації технічно 
і технологічно оснащені, завдяки доступності та 
відносній дешевизні, для результативного вико‑
ристання інформаційних технологій, що містять 
у собі процеси пошуку, обробки та аналізу значних 
масивів неструктурованої інформації. Це дозволяє 
виокремлювати різні цільові аудиторії та ефективно 
працювати з кожною за окремими сценаріями.

Інформаційне середовище сьогодні знаходиться 
у стадії стрімкого розвитку технологій обробки ві‑
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део‑ та аудіо‑ потоків та, що найбільш важливо, від‑
працювання та удосконалення алгоритмів створення 
доповненої та віртуальної реальностей. Технології 
створення останньої вже зараз дозволяють виро‑
бляти діпфейки достатньої якості та продовжують 
вдосконалюватись і ставати більш доступними як 
за вартістю, так і за простотою виготовлення. Т. Фі‑
сенко у [35] було сформовано 10 рекомендацій для 
виявлення спланованих інформаційних кампаній 
з дестабілізації обстановки у країні.

Таким чином, неілюзорною стає серйозність 
проблеми т. зв. інформаційного тероризму, а кон‑
кретніше — його складової: медіа‑ тероризму, який 
вбачає безпосередній психологічний вплив на гро‑
мадськість з метою досягнення певних дестабілізу‑
ючих емоційно‑ психологічних станів у суспільстві. 
Також слід зазначити масштабованість аудиторії 
впливу — від невеликих груп людей до цілих груп 
держав. Зазначене вказує на можливість форму‑
вання відповідної «громадської думки» у цільової 
аудиторії задля досягнення, через тиск спільноти 
на владу, відповідних управлінських рішень, що, 
безумовно, матиме безпосередній вплив не лише на 
безпекову, а й на економічну складову, соціальну 
сферу тощо.

Тому доцільним, на нашу думку, є впроваджен‑
ня визначення інформаційного (або медіа‑) втру‑
чання — штучного інформаційного впливу через 
засоби поширення інформації з метою здійснення 
масового психологічного тиску, дестабілізації су‑
спільства, впливу на його фоновий емоційний стан 
та ментальність.

На нашу думку, введення зазначеного поняття 
сприятиме більш конкретному розумінню інформа‑
ційної складової загроз терористичного характеру 
в аспекті забезпечення антитерористичної безпеки.

Це й є актуальним в контексті агресії з боку Росії 
та проведенні проти України спецоперацій. Зокрема, 
й президентом України запропоновано розробку Мі‑

ністерством культури, молоді та спорту законопро‑
екту щодо інформаційного простору України [32].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Четверта промислова революція, яка спричиняє циф‑
рову трансформацію всіх сфер суспільства, є еволюцій‑
ним етапом переходу до інтелектуальної, «розумної 
економіки» та цифрового суспільства через широ‑
комасштабне впровадження цифрових технологій. 
В результаті формуються нові управлінські та еконо‑
мічні відносини, можливості для бізнесу, спілкуван‑
ня, управління, добробуту в особистому, розширено 
регіональний та національний рівні, відбувається 
глобалізація інформаційного простору. Цифрова тран‑
сформація призводить до радикальної зміни підходів 
до організації управління з використанням цифрових 
технологій та алгоритмів. Широке використання циф‑
рової інфраструктури (мобільні пристрої, бездротові 
мережі, особисті комп’ютери) сприяє їх інтеграції 
в систему адміністративних послуг. Це виводить дер‑
жавне управління на новий рівень відносин з громадя‑
нами, бізнес‑ структурами, між органами державного 
управління та іншими сферами комунікації.

В останні роки еволюція стандартів поширення ін‑
формації потребуватиме й нових заходів у сфері проти‑
дії складовим гібридної війни, що обов’язково потягне 
за собою необхідність у своєчасних та гнучких змінах 
до законодавства, зокрема і до концептуальних поло‑
жень міжнародного права. Тому вже зараз актуальною 
є потреба в обговоренні та напрацюванні проектів змін 
до чинного законодавства у сфері освіти та, зокрема, 
підвищення кваліфікації, що міститимуть нові пра‑
вові норми поводження з інформацією з урахуванням 
сучасних досліджень у сфері перспективних напрям‑
ків розвитку інформаційних технологій та новітніх 
алгоритмів створення медіа‑ контенту та захисту від 
інформаційного тероризму. Подальшими напрямами 
наукових розвідок мають бути пропозиції щодо фор‑
мування та захисту національного інформаційного 
простору в контексті удосконалення менеджменту.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ,  
ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА,  
ЕГО МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ECONOMIC ESSENCE OF STRATEGIC CONTROLLING,  
ITS PLACE IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Анотація. У статті досліджено теоретичні концепції до трактування сутності економічної категорії «стратегічний 
контролінг», що нині є дуже актуальним для управління великими промисловими підприємствами. Основна мета кон-
цепції контролінгу полягає в підвищенні ефективності оперативного і стратегічного управління підприємством. Вказано, 
контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль над досягненнями як стратегічних, так і оперативних цілей підпри-
ємства, згідно з цим принципом розрізняють стратегічний контролінг та оперативний контролінг. Виділено та порівняно 
основні характеристики стратегічного та оперативного контролінгу. Вказані основні інструменти, які використовуються 
при впровадженні стратегічного або оперативного контролінгу. Аналіз існуючих поглядів на поняття «стратегічного 
контролінгу» показує, що на сучасному етапі відсутній єдиний методологічний підхід до визначення поняття «страте-
гічний контролінг». Проаналізовано роботи вчених, які досліджували проблеми визначення та ключові характеристики 
контролінгу. Досліджено походження, еволюцію та сучасні інтерпритації поняття «стратегічний контролінг». Виявлено 
та узагальнено групи підходів до визначення поняття «стратегічний контролінг», визначено та наведено причини 
різноманіття поглядів до даного поняття. Розкрито переваги та недоліки кожного підходу до визначення економічної 
категорії. Згруповано та проаналізовано існуючі визначення терміну «стратегічний контролінг». Розроблено авторське 
визначання поняття «стратегічний контролінг». Визначено задачі стратегічного контролінгу у системі стратегічного 
управління промисловим підприємством. Зроблено висновок, що контролінг перебуває у постійному розвитку, оскіль-
ки сучасна ринкова та економічна ситуація доволі швидко змінюється, а підприємства має пристосовуватися до неї 
і прогнозувати свої дії з урахуванням майбутніх змін. Його розвиток тісно пов’язаний з розвитком теорії управління 
підприємством. Структура контролінгу на окремому промисловому підприємстві може змінюватись в залежності від 
його можливостей та потреб.

Ключові слова: стратегічний контролінг, контроль, еволюція поняття, економічна категорія, система управління.
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Аннотация. В статье исследованы теоретические концепции к трактовке содержания экономической категории «стра-
тегический контроллинг», которая сегодня очень актуальна для управления крупными промышленными предприятиями. 
Основная цель концепции контроллинга заключается в повышении эффективности оперативного и стратегического 
управления предприятием. Указано, контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль над достижениями как 
стратегических, так и оперативных целей предприятия, согласно этому принципу различают стратегический контрол-
линг и оперативный контроллинг. Выделены и сравнены основные характеристики стратегического и оперативного 
контроллинга. Указаны основные инструменты, которые используются при внедрении стратегического или оперативного 
контроллинга. Анализ существующих взглядов на понятие «стратегического контроллинга» показывает, что на совре-
менном этапе отсутствует единый методологический подход к определению понятия «стратегический контроллинг». 
Проанализированы работы ученых, исследовавших проблемы определения и ключевые характеристики контроллинга. 
Исследовано происхождение, эволюцию и современные интерпретации понятия «стратегический контроллинг». Выявлены 
и обобщены группы подходов к определению понятия «стратегический контроллинг», определены и приведены причи-
ны многообразия взглядов к данному понятию. Раскрыто преимущества и недостатки каждого подхода к определению 
экономической категории. Сгруппированы и проанализированы существующие определения термина «стратегический 
контроллинг». Разработаны авторские определения понятия «стратегический контроллинг». Определены задачи стра-
тегического контроллинга в системе стратегического управления промышленным предприятием. Сделан вывод, что 
контроллинг находится в постоянном развитии, поскольку современная рыночная и экономическая ситуация довольно 
быстро меняется, а предприятия должны приспосабливаться к ней и прогнозировать свои действия с учетом будущих 
изменений. Его развитие тесно связано с развитием теории управления предприятием. Структура контроллинга на от-
дельном промышленном предприятии может варьироваться в зависимости от его возможностей и потребностей.

Ключевые слова: стратегический контроллинг, контроль, эволюция понятия, экономическая категория, система 
управления

Summary. The article examines the theoretical concepts for the interpretation of the essence of the economic category 
«strategic controlling», which is now very relevant for the management of large industrial enterprises. The main purpose of the 
concept of controlling is to increase the efficiency of operational and strategic management of the enterprise. It is indicated that 
controlling allows to exercise constant control over the achievements of both strategic and operational goals of the enterprise, 
according to this principle, there are strategic controlling and operational controlling. The main characteristics of strategic and 
operational controlling are highlighted and compared. The main tools used in the implementation of strategic or operational 
controlling are indicated. Analysis of existing views on the concept of «strategic controlling» shows that at the present stage 
there is no single methodological approach to defining the concept of «strategic controlling». The works of scientists who studied 
the problems of definition and key characteristics of controlling are analyzed. The origin, evolution and modern interpretations 
of the concept of «strategic controlling» are studied. Groups of approaches to the definition of the concept of «strategic con-
trolling» are identified and generalized, the reasons for the diversity of views on this concept are identified and presented. The 
advantages and disadvantages of each approach to determining the economic category are revealed. The existing definitions 
of the term «strategic controlling» are grouped and analyzed. The author’s definition of the concept of «strategic controlling» is 
developed. The tasks of strategic controlling in the system of strategic management of an industrial enterprise are determined. 
It is concluded that controlling is in constant development, since the current market and economic situation is changing quite 
rapidly, and enterprises must adapt to it and predict their actions, taking into account future changes. Its development is close-
ly related to the development of the theory of enterprise management. The structure of controlling in an individual industrial 
enterprise may change depending on its capabilities and needs.

Key words: strategic controlling, control, evolution of the concept, economic category, management system.

Постановка проблеми. У сучасних умовах управ‑
ління організацією як економічною системою 

вимагає вирішення багатьох питань, спричинених 
як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Су‑
часний менеджмент ділить цілі підприємства на дві 
групи: оперативні (короткострокові) та стратегічні 
(довгострокові, перспективні). Контролінг — це 
система управління підприємством, спрямована на 
досягнення довгострокових цілей шляхом координа‑

ції стратегічного та оперативного рівня управління. 
Таким чином, контролінг дозволяє здійснювати по‑
стійний контроль над досягненнями як стратегічних, 
так і оперативних цілей підприємства, згідно з цим 
принципом розрізняють стратегічний контролінг та 
оперативний контролінг.

Основною метою стратегічного контролінгу є за‑
безпечення довгострокового функціонування під‑
приємства та контроль досягнення підприємством 
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запланованої цілі стратегічного розвитку. Крім того, 
спрямований стратегічний контролінг координація 
та контроль функцій стратегічного планування. 
Незважаючи на численні публікації з проблема‑
тики контролінгу, в Україні і досі відсутнє чітке 
однозначне уявлення навіть про суть поняття «кон‑
тролінг», на визначенні якого має ґрунтуватися 
методологія та розроблятися теоретико‑ методичні 
підходи до впровадження Поняття контролінгу як 
наукової категорії виникло у західній економічній 
науці та з часом отримало свій розвиток і в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
сліждення проблеми визначення та характеристи‑
ки стратегічного контролінгу представлено у нау‑
кових працях наступних зарубіжних учених, як: 
О. А. Лаєнко [1], І. Ф. Єлфимова [2], С. Б. Сулоєва [3], 
О. М. Кармінського та С. Г. Фалько [4], А. П. Петрова 
[5], С. В. Гришуніна [8] та інших.

У вітчизняній науковій літературі це питання 
висвічується у роботах таких учених, як: Р. Г. До‑
линська та В. А. Міщенко [11], С. Б. Ільїна [12], 
Т. С. Журба [13], О. А. Русановська [14], Л. В. Гри‑
гор’єва [15] та інших.

Метою даної роботи є дослідження місця стра‑
тегічного контролінгу промислового підприємства 
в межах системи управління підприємством, а та‑
кож уточнення змісту економічної категорії «стра‑
тегічний контролінг».

Виклад основного матеріалу. Відповідно, неза‑
лежно від того, яким чином визначається категорія 
контролінг, його розвиток тісно пов’язаний з роз‑
витком теорії управління підприємством. Гнучкість 
концепції контролінгу дозволяє вносити до нього 
нові розробки. А оскільки потреби управління ор‑
ганізацією безперестанно змінюється, контролінг 
перебуває у постійному розвитку.

Як видно з таблиці 1, оперативний та стратегічний 
контролінг відрізняються по періоду часу, що вони 
охоплюють: оперативний — виконує функції у корот‑
костроковому періоді, а стратегічний — застосовується 
у середньо‑ і довгостроковому періоді. Дії оперативно‑
го контролінгу спрямовані на конкретний результат, 
а стратегічного на розвиток потенціалу підприємства. 
Оперативний контролінг концентрується на окре‑
мих важливих показниках діяльності підприємства, 
а стратегічний — на всіх сферах з інтеграцією до них.

Стратегічний контролінг визначає завдання опе‑
ративного контролінгу, тим самим нормативно його 
обмежує. Основна задача оперативного контролін‑
гу — допомога менеджменту у досягнені запланова‑
них результатів. Між інструментарієм стратегічного 
та оперативного контролінгу існує дуже багато від‑
мінностей, оскільки останній виконує свої функції 
у короткостроковому періоді.

Підприємства, що виокремлюють оператив‑
ний і стратегічний менеджмент, звичайно також 

Таблиця 1
Зіставлення характеристик оперативного та стратегічного контролінгу  

на промисловому підприємстві

Характеристика
Вид контролінгу

Оперативний Стратегічний

Направленість
Максимізація ефективності та рентабельно‑
сті діяльності підприємства

Одночасна направленість на зовнішнє та вну‑
трішнє середовище підприємства

Ціль
Досягнення прибутковості і ліквідності під‑
приємства

Підвищення потенціалу, забезпечення роз‑
витку підприємства

Рівень управління Тактичний і оперативний Стратегічний

Основні завдання

 – визначення вузьких і слабких місць для так‑
тичного управління;

 – визначення основних показників у відповід‑
ності з встановленими поточними цілями;

 – порівняння планових (нормативних) і фак‑
тичних показників підконтрольних

 – результатів і витрат для виявлення причин 
відхилень;

 – аналіз впливу відхилень на виконання по‑
точних планів;

 – мотивація і створення систем інформації для 
прийняття поточних управлінських рішень.

 – керівництво при плануванні і розробці бю‑
джету (поточне та оперативне планування);

 – визначення цілей та напрямків розвитку 
підприємства;

 – відповідальність за стратегічне планування;
 – розробка альтернативних стратегій;
 – визначення критичних
 – зовнішніх і внутрішніх умов, покладених 
у стратегічні плани;

 – визначення та контроль основних
 – показників у відповідності з встановленими 
стратегічними цілями;

 – порівняння планових (нормативних) і фак‑
тичних значень підконтрольних показників 
для виявлення причин, винних і наслідків 
даних відхилень;

 – аналіз економічної ефективності.

Джерело: складено автором на основі [1, с. 232; 2, с. 53; 3, с. 44; 4, с. 33; 5, с. 148]
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розділяють підрозділи оперативного і стратегіч‑
ного контролінгу. Службу стратегічного контро‑
лінгу можна назвати внутрішнім порадником для 
адміністративно‑ управлінського персоналу в ході 
визначення стратегічних напрямів діяльності під‑
приємства оскільки вона сама забезпечує інформа‑
цію для прийняття управлінських рішень.

Інструменти, які використовуються при впрова‑
дженні стратегічного або оперативного контролінгу, 
різні. Слід ретельно зважувати необхідність впро‑
вадження того чи іншого інструменту. Більшість 
авторів, що займаються зазначеною проблемати‑
кою контролінгу, мають єдину думку про те, що 
інструменти контролінгу діляться на інструменти 
стратегічного і оперативного контролінгу (рисунок 
1). Такий поділ випливає з призначення цих видів 
контролінгу. Треба відмітити, що поділ інструментів 
є певною мірою умовним, оскільки може успішно 
використовуватися для цілей як оперативного, так 
і стратегічного контролінгу, наприклад Сбалансо‑
вана система показників, Система ключових показ‑
ників ефективності та інші.

Сучасне управління промисловим підприємством 
все більшу увагу приділяє стратегічному контролін‑
гу. Адже саме на стратегічному рівні закладається 
потенціал існування та подальшого розвитку підпри‑
ємства. Аналіз поглядів дослідників показує, що на 
сучасному етапі відсутній єдиний методологічний 
підхід до визначення поняття контролінгу. Узагаль‑

нимо та проаналізуємо сутність визначення поняття 
«стратегічний контролінг» у таблиці 2.

Отже, стратегічний контролінг — це метод 
управління підприємством, спрямований на до‑
сягнення запланованих цілей, який забезпечує 
сталий розвиток підприємства в довгостроковій 
перспективі.

Одним з основних шляхів ефективного страте‑
гічного управління промисловим підприємством 
є розробка і впровадження системи стратегічного 
контролінгу. Це дозволяє вирішувати ряд питань, 
а саме: стабільне функціонування в довгостроковій 
перспективі, виявлення і використання прихова‑
них резервів, впровадження інноваційних проек‑
тів, розроблення стратегії розвитку промислового 
підприємства та інші, через те що система страте‑
гічного контролінгу виступає одним з ключових 
інструментів забезпечення конкурентоспроможності 
промислових підприємств.

Задачі стратегічного контролінгу полягають 
у підтримці стратегічного управління, забезпечення 
ефективної взаємодії процесів планування та контр‑
олю на стратегічному рівні. Крім цього, важливим 
завданням є забезпечення керівництва компанії 
якісної і своєчасної інформацією, достатньою для 
прийняття зважених управлінських рішень. Таким 
чином, стратегічний контролінг виконує функцію 
реалізації стратегії — від стратегічного планування 
до стратегічного управління (рис. 1).

Методи та інструменти контролінгу

Оперативний контролінг:
- АВС-аналіз;

- аналіз обсягу замовлень;
- аналіз беззбитковості;

- Метод розрахунку сум покриття;
- Аналіз  вузьких місць на 

підприємстві;
- «Гуртки якості»;

- ХYZ-аналіз;
- аналіз знижок та ін.

Стратегічний контролінг:
- SWOT - аналіз;

- GAP - аналіз (стратегічні
розриви);

- Make or Bye - аналіз («зробити» або
«купити»);

- аналіз логістичних ланцюгів;
- портфельний аналіз;
- аналіз конкуренції;
- розробка сценаріїв;

- аналіз потенціалу та ін.

Рис. 1. Інструменти контролінгу промислового підприємства

Джерело: узагальнено автором на основі [2, с. 130; 4 с. 167; 6, с. 27]
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Таблиця 2
Основні визначення категорії « стратегічний контролінг»

Автор Визначення

О. А. Лаєнко

Стратегічний контролінг — це підсистема стратегічного менеджменту, яка координує функції 
стратегічного аналізу, визначення мети, планування і коригування стратегії; контролює ро‑
боту всієї системи в цілому і всіх функціональних областей діяльності підприємства, а також 
задає, розвиває і контролює підсистему стратегічного інформаційного забезпечення.

І. Ф. Елфімова
Стратегічний контролінг являє собою координацію стратегічного планування та контролю 
з одночасним забезпеченням цієї координації стратегічною інформацією.

С. Б. Сулоєва
Стратегічний контролінг — це концепція стратегічного управління, що забезпечує здійснення 
цілей організації за рахунок створення її конкурентної переваги через механізми координації 
та інтеграції всіх управлінських процесів і контролю за досягненням встановлених цілей.

А. М. Кармін‑
ський

Стратегічний контролінг координує функції стратегічного планування, контролю та системи 
стратегічного інформаційного забезпечення.

П. А. Петров

Стратегічний контролінг — найважливіша складова контролінгу, керуюча зовнішнім серед‑
овищем, стратегічними чинниками успіху, альтернативними стратегіями, стратегічними ці‑
лями.
Стратегічний контролінг — це сучасна концепція управління, яка покликана забезпечити без‑
перервну систему інформаційно‑ аналітичної, методичної та інструментальної підтримки і ко‑
ординації процесів стратегічного планування, формування стратегії, контролю її реалізації, 
а також якісно новий рівень для прийняття стратегічних управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення сталого функціонування підприємства в довгостроковій перспективі.

Е. В. Пономарєва
Стратегічний контролінг являє собою комплексну систему економічного управління підпри‑
ємством, яка спрямована на досягнення цілей організації, пов’язаних з отриманням прибутку 
і підвищення рівня конкурентоспроможності.

Е. А. Жидкова
Стратегічний контролінг — це безперервний процес інформаційно‑ аналітичного забезпечення 
системи управління стратегією розвитку для довгострокового ефективного функціонування 
економічного суб’єкта.

С. В. Гришунин
Стратегічний контролінг — орієнтована на ринок і конкуренцію система стратегічного управ‑
ління, що забезпечує здійснення системи цілей організації за рахунок створення її конкурент‑
ної переваги за допомогою координації всіх функцій сучасного менеджменту в єдину систему.

Т. А. Ігнатова
Стратегічний контролінг — концепція стратегічного управління, спрямована на забезпечен‑
ня сталого розвитку підприємства за рахунок координації функцій стратегічного планування, 
контролю та формування системи інформаційно‑ аналітичного забезпечення менеджменту.

Е. В. Толкачева
Стратегічний контролінг — це система управління підприємством через механізм координації 
внутрішніх управлінських процесів і їх адаптації до вимог зовнішнього середовища, яке орі‑
єнтоване на його довгостроковий результативний і ефективний розвиток.

Р. Долинська
діяльність, що охоплює тривалий проміжок часу та ставить собі завдання «робити справу пра‑
вильно», при цьому стратегія розуміється як обґрунтування цілей та шляхів їх досягнення

С. Ільїна, 
Т. Журба

це найважливіша складова контролінгу, управляюча зовнішнім середовищем, стратегічними 
чинниками успіху, альтернативними стратегіями, стратегічною метою.

О. Русановська 
[13, с. 112]

це метод успішної реалізації стратегії підприємства. Адже, застосування стратегічного кон‑
тролінгу на підприємстві забезпечує керівників підприємства інформацією про сильні і слаб‑
кі сторони підприємства, про його можливості і ризики. Володіння такими даними дозволяє 
вчасно реагувати на зміни ринку, коригувати відповідно до цих змін власну стратегію, відки‑
дати неактуальні потребам ринку зміни в діяльності підприємства

Джерело: складено автором на основі [1, с. 233; 2, с. 120; 3, с. 48; 5, с. 112; 6, с. 25; 7, с. 34; 8, с. 201; 9, с. 136; 10, с. 212; 11 

с. 78; 12, с. 80; 13, с. 112]

Сутність впровадження стратегічного контролін‑
гу на промисловому підприємстві міститься в адап‑
тації діяльності підприємства до існуючих вимог 
ринка та зовнішнього середовища, на максимізацію 
ефективності внутрішніх процесів та підвищення 
потенціалу підприємства. До особливостей стра‑
тегічного контролінгу відносять оцінку можли‑
востей і ризиків, виявлення напрямків розвитку 

промислового підприємства з урахуванням усієї 
специфіки діяльності. Система стратегічного конт‑
ролінгу направлена на майбутню перспективу та 
допомагає при стратегічному плануванні за рахунок 
використання необхідних підходів та інструментів 
для проведення ситуаційного аналізу і формування 
стратегії розвитку. Задачі стратегічного контролінгу 
полягають у підтримці стратегічного управління, 
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забезпечення взаємодії планування та контролю на 
стратегічному рівні.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Сутність 
ідеї стратегічного контролінгу на промисловому 
підприємстві полягає в завчасній перевірці прийня‑
тих стратегічних рішень і виявлені факторів, що їх 
порушують завчасно для усунення виникнувших 
проблем. Тому розробка системи стратегічного кон‑
тролінгу обов’язково містить у собі аналіз факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприєм‑
ства, які суттєво впливають на реалізацію страте‑
гічних цілей та розвиток підприємства. Саме тому 
структура контролінгу на окремому промисловому 
підприємстві може змінюватись в залежності від 
його можливостей та потреб.

Розуміння сутності поняття «стратегічний кон‑
тролінг» допоможе менеджерам підприємства більш 
успішно впроваджувати його в систему менеджмен‑
ту. А застосування методів та інструментів страте‑

гічного контролінгу у системі управління підприєм‑
ством дозволяє ефективно підприємству ефективно 
вести свою діяльність, що значно впливає на його 
майбутній розвиток підприємства.

Сьогодні стратегічний контролінг користується 
все більшим попитом в сфері управління промис‑
ловим підприємством, оскільки сучасна ринкова 
та економічна ситуація доволі швидко змінюється, 
а підприємства має пристосовуватися до неї і про‑
гнозувати свої дії з урахуванням майбутніх змін. 
Застосування стратегічного контролінгу передба‑
чає моніторинг ринку, що забезпечує керівників 
актуальною і своєчасною інформацією, дає їм змогу 
коригувати стратегію підприємства. Саме тому впро‑
вадження та застосування інструментів контролінгу 
є особливо актуальним, а постійний розвиток нау‑
ки та економічні зміни передбачають необхідність 
побудови нової структури інструментів та методів 
контролінгу, що і визначає перспективу подальших 
досліджень.

Управління ресурсним 
потенціалом підприємства 

ЗАДАЧІ 
СТРАТЕГІЧНОГО 

КОНТРОЛІНГУ

Формування стратегічних 
цілей підприємства 
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Формування системи 
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Відповідальність за 
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Рис. 2. Основні задачі стратегічного контролінгу на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором на основі: [14, с. 112; 15, с. 227; 16, с. 275]
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СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

STRUCTURAL OPTIMIZATION OF SALES ACTIVITY  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація. Розвиток ринкових відносин, глобалізація економіки, вступ до Світової організації торгівлі, набуття Україною 
статусу асоційованого члена ЄС суттєво вплинули на функціонування й розвиток аграрного виробництва, формування 
політики маркетингу для організації збутової діяльності підприємств і гарантування реалізації сільськогосподарської 
продукції.

Ринок надав широкі можливості аграрним підприємствам для вибору форм господарювання, напрямів спеціалізації, 
диверсифікації, масштабів виробництва, каналів реалізації продукції, джерел фінансування та надходження інформації. Поши-
рення інформаційних технологій посилило функціональну автономність організаційно- правових підприємницьких структур.

Проблему створює несформованість збутової політики підприємств, тому низьким залишається рівень діяльності щодо 
реалізації, розвитку системи збуту аграрної продукції, що негативно позначається на кон’юнктурі ринку продовольства 
та прибутковості аграрних підприємств.

Чільне місце в дослідженні відведено аналізу проблем планування та організації збутової діяльності під впливом різних 
чинників на засадах контрактації й укладання контрактів, сертифікації якості та безпеки харчових продуктів, систем управ-
ління безпекою харчових продуктів, підтримання стійких зв’язків із постійними покупцями та врахуванням вимог соціуму.

Невирішеними залишаються питання згрупованості показників та факторів, що часто стримують ефективність збуту 
в межах окремих ринкових секторів, перешкодами часто стають юридична складова, недостатність досвіду та державні 
фактори стримування діяльності агропідприємств. Від того як управління підприємством вчасно враховуватиме і обчис-
лятиме вплив всіх супутніх факторів буде залежати рівень структурної оптимізації представлених показників і як наслідок 
фінансовий ефект від реалізації з розширенням меж збутових контактів.

Ключові слова: збут, агропромислове підприємство, маркетинг, оптимізація, структуризація збутової діяльності, 
платоспроможність, попит.
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Аннотация. Развитие рыночных отношений, глобализация экономики, вступление в ВТО, обретения Украиной ста-
туса ассоциированного члена ЕС существенно повлияли на функционирование и развитие аграрного производства, 
формирование политики маркетинга для организации сбытовой деятельности предприятий и обеспечение реализации 
сельскохозяйственной продукции.

Рынок предоставил широкие возможности аграрным предприятиям для выбора форм хозяйствования, направлений 
специализации, диверсификации, масштабов производства, каналов реализации продукции, источников финансиро-
вания и поступления информации. Распространение информационных технологий усилило функциональную автоном-
ность организационно- правовых предпринимательских структур.

Проблему создает недостаточная сформированность сбытовой политики предприятий, поэтому низким остаётся 
уровень деятельности по реализации, развитию системы сбыта аграрной продукции, что негативно сказывается на 
конъюнктуре рынка продовольствия и прибыльности аграрных предприятий.

Ведущее место в исследовании отведено анализу проблем планирования и организации сбытовой деятельности под 
влиянием различных факторов на основе контрактации и заключения контрактов, сертификации качества и безопас-
ности пищевых продуктов, систем управления безопасностью пищевых продуктов, поддержания устойчивых связей с 
постоянными покупателями и учетом требований социума.

Нерешенными остаются вопросы сгрупированости показателей и факторов, которые часто сдерживают эффектив-
ность сбыта в пределах отдельных рыночных секторов, препятствиями часто становятся юридическая составляющая, 
неопытность и государственные факторы сдерживания деятельности агропредприятий. От того как управление пред-
приятием вовремя учтет и вычислит влияние всех сопутствующих факторов будет зависеть уровень структурной оп-
тимизации представленных показателей и как следствие финансовый эффект от реализации с расширением границ 
сбытовых контактов.

Ключевые слова: сбыт, агропромышленное предприятие, маркетинг, оптимизация, структурирование сбытовой де-
ятельности, платежеспособность, спрос.

Summary. The development of market relations, globalization of the economy, accession to the World Trade Organization, 
Ukraine’s acquisition of the status of an associate member of the EU have significantly influenced the functioning and develop-
ment of agricultural production, marketing policy to organize sales and ensure the sale of agricultural products.

The market provided ample opportunities for agricultural enterprises to choose the forms of management, areas of spe-
cialization, diversification, scale of production, sales channels, sources of funding and information. The spread of information 
technology has strengthened the functional autonomy of organizational and legal business structures.

The problem is created by the lack of sales policy of enterprises, so the level of activity on the sale and development of the 
system of sales of agricultural products remains low, which negatively affects the situation on the food market and the profit-
ability of agricultural enterprises.

A prominent place in the study is given to the analysis of problems of planning and organization of sales activities under 
the influence of various factors on the basis of contracting and contracting, certification of food quality and safety, food safety 
management systems, maintaining stable relations with regular customers and taking into account societal requirements. .

The issues of grouping of indicators and factors that often constrain sales efficiency within certain market sectors remain 
unresolved, obstacles are often the legal component, lack of education and government factors restraining the activities of ag-
ricultural enterprises. The level of structural optimization of the presented indicators and as a consequence the financial effect 
from realization with expansion of borders of sales contacts will depend on how the management of the enterprise in due time 
will consider and calculate influence of all accompanying factors.

Key words: sales, agro-industrial enterprise, marketing, optimization, structuring of sales activity, solvency, demand.

Підприємства в умовах ринкової економіки знач‑
ну увагу приділяють проблемам оптимізації 

процесу просування товарів від виробника до спо‑
живача. Результати їхньої господарської діяльності 
багато в чому залежать від того, наскільки вірно 
обрані канали розподілу товарів, форми і методи 
їхнього збуту, від широти асортименту і якості на‑
даних підприємством послуг, пов’язаних із реалі‑
зацією продукції.

Постановка проблеми. Трансформація україн‑
ського сільськогосподарського бізнесу на теренах єв‑
роінтеграції відбувається дуже повільно і «болісно». 
Посеред конкурентоздатних іноземних агрофірм 
необхідно запропонувати вибагливому споживачеві 
зовсім відмінні, або напрочуд неординарні мож‑
ливості в придбанні товарів, які вже є на ринку. 
Тому, на нашу думку, збутова політика вітчизняних 
агропромислових підприємств має відрізнятись на 
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порядок від іноземної, в даному випадку насамперед 
європейської.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен‑
ня наявних робіт ряду авторів, таких як: Гражевскої 
Н. [8], Гуцуляка В. Р. [4], Заремби В. П. [3], Зарів‑
няк І. І. [1], Крикавського Є. В. [7], Логвіної Ю. М. [2], 
Сірко А. Ю. [5], Фалович В. А. [6], Якимишин Л. Я. 
[9], що відображають дослідження основних еко‑
номічних та мотиваційних чинників оптимізації 
збутової структури агрокомплексів в Україні, дозво‑
лило авторам усвідомити життєвість даної концепції 
й необхідність її адаптації до національної школи 
менеджменту та маркетингу в цій сфері.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
В межах дослідження передбачається вирішити де‑
які найбільш вагомі проблемні аспекти збуту, реалі‑
зації та просування вітчизняних агропромислових 
товарів з найменшими втратами для підприємства 
з врахуванням специфіки вітчизняної економічної 
стратегії виробництва, а саме:

1. Дослідити проблемні аспекти збуту продукції 
агропромислових підприємств;

2. Визначити систему показників, які сприяти‑
муть досягненню ефективності збутової політики 
в тій чи іншій мірі;

3. Сформувати структуру факторів, що оптимі‑
зуватимуть збутову діяльність вітчизняних агро‑
підприємств.

Виклад основного матеріалу. В процесі дослі‑
дження даної наукової проблематики, неможливо 
залишити поза увагою проблеми управління збутом 
у сучасних умовах, тому ряд вчених наводять власні 
розуміння та погляди на даний аспект.

Згідно з термінологією французьких економістів, 
збут продукції визначається ланцюжком, котрий по‑
зв’язує виробника та споживача через деякі ланки. 
До них можуть відноситися торгові посередники, 
дилери, дистриб’ютори. Цей термін характеризує 
важливість формування каналів розподілу промис‑
лової продукції [1, с. 56].

Збут є фінішною, найбільш відповідальною стаді‑
єю забезпечення споживача продукцією. Відповідно, 
при формуванні системи збуту виробник повинен 
орієнтуватися на споживача та розробляти систему, 
яка максимально адаптована під нього. При цьому 
необхідно прийняти багато рішень. Зі стратегічних 
найбільш важливим є: вибір методів ведення збуту, 
формування логістичної системи, визначення кана‑
лів товарообігу, а також форм інтеграції учасників 
процесу. До числа оперативних збутових рішень, 
котрі постійно коригуються залежно від умов зо‑
внішнього і внутрішнього середовища, можна за‑
рахувати такі: адаптація каналів збуту, здійснення 

оперативної збутової діяльності, оптимізація числа 
покупців, визначення форм і методів стимулювання 
збуту [2, c. 50].

Збут як елемент просування товарів у маркетингу 
включає: пошук покупця (клієнта), яким може бути 
і споживачем, і торговим посередником; операції 
з просування товару (реклама тощо); підготовку 
і вчинення правочину (складання та підпис контрак‑
ту); акумуляцію товарів, тобто накопичення партії 
товару, придатної за розміром та асортиментом для 
транспортування; відвантаження товару [3, с. 97].

Висновуючи вищенаведені тлумачення збуту, 
пропонуємо систематизувати спрямованість у по‑
глядах, яка дасть зрозуміти що:

збутова діяльність — це каталізатор ефективності 
проведеної виробничої, маркетингової, організа‑
ційної та пошукової роботи всіх ланок керівництва 
і вміле поєднання задуманого з реальним станом на 
ринку, просування товару в жорстких умовах кон‑
куренції та стратегічний погляд на подальшу його 
перспективу та інноваційну складову.

Проте, щоб досягти поставленої стратегічної мети 
керівництву слід врахувати ряд проблем, що можуть 
завадити цій місії.

А тому, на нашу думку, можна виділити такі 
основні проблемні аспекти збутової політики агро‑
підприємств як:

1. Неправильний вибір стратегічної моделі плану‑
вання та організації всіх етапів виробничо‑ збутового 
циклу.

2. Аналітичні та облікові прогалини з вирахуван‑
ням проблемних зон, недотримання вимог контро‑
лю, особливо якості, недостатня мотиваційна полі‑
тика та координація роботи трудового потенціалу.

3. Низький рівень інформування щодо маркетин‑
гової збутової орієнтації та її організації.

4. Соціально‑ політичні та юридичні чинники, 
погано враховані при визначенні виробничо‑ збутової 
мети підприємства.

5. Низький поріг захищеності підприємства від 
розриву сформованих господарських зв’язків.

Для вирішення вищезазначених проблем, які 
негативно впливають на результати збуту, необхідно 
насамперед визначитись з тими показниками, які 
дають арифметичну оцінку підготовки до роботи та 
її результатів. Саме на основі цих результатів можна 
зрозуміти, де допущена помилка.

В. Р. Гуцуляк пропонує для оцінки ефективності 
управління збутовою діяльністю підприємств вико‑
ристовувати таку систему показників, як:

 – зростання обсягу збуту;
 – зростання доходу від реалізації;
 – зміна рівня рентабельності продажу;
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 – визначення середнього значення показників ефек‑
тивності реалізації продукції [4, с. 69].
Ми б дещо уточнили наведені Гуцуляком В. Р. 

показники ефективності, а саме:
1. Так, зростання обсягу реалізації — це є ваго‑

мий показник позитивної збутової діяльності, проте 
завжди слід проводити аналіз і ранжування, в яких 
саме періодах, на яких ринках і під впливом яких 
факторів відбулось це зростання.

2. Дохід від реалізації може бути активним і па‑
сивним. Пасивний — це дохід отриманий під впли‑
вом інфляційних процесів на ціну товару. Активний 
дохід — це дохід отриманий від впровадження інно‑
вацій у сам товар чи процес його виробництва, що 
реально відзначилось на якості продукту.

3. Рентабельність продажу — це теж, на нашу 
думку, не завжди стабільний показник переваг ви‑
робника. На цей показник часто впливають зовнішні 
фактори, які можуть «погіршити», або «покращи‑
ти» цей чинник. Біржові торги, неврожай, війни, 
соціально‑ політичні та природні катаклізми можуть 
здійснити зміни в рентабельності.

Виходячи із розглянутих варіантів аналізу збу‑
тової діяльності, пропонуємо таку послідовність 
оцінки ефективності управління збутовою діяль‑
ністю підприємства:

1. Визначити позиції підприємства на ринку та 
дати їм наскрізну аналітичну оцінку.

2. Оцінити прогнозованість ефективності збуто‑
вих стратегій з врахуванням можливих ризиків.

3. І ми згідні з А. Ю. Сірко, що «слід оцінити еко‑
номічну ефективність управління збутовою діяль‑
ністю та проаналізувати ступінь досягнення цілей 
у сфері маркетингу» [5, с. 17].

Сучасне бізнес‑ середовище справляє щораз істот‑
ніший вплив на умови функціонування суб’єктів 
господарювання, часто з причин економічних, але 
також і політичних, соціальних, екологічних тощо. 
Цей вплив проявляється як згідно моделі «5 сил 
конкуренції» Портера, так і змінами у комплексі 
шансів та загроз зі сторони ближчого та дальшого 
ринкового середовища. Стає очевидним, що суб’єкти 
господарювання змушені в таких умовах приймати 
відповідні адаптаційні стратегії, або, ще краще, 
стратегії антиципаційного (передбачувального) ха‑
рактеру. Останні можуть бути реалізовані за наяв‑
ності відповідного потенціалу, набути якого вкрай 
важко окремому підприємству, однак це доступно 
об’єднанню інтегрованих підприємств, зокрема, 
ланцюгам поставок [6, с. 22].

Для реалізації в ланцюгах поставок концепції 
сталого розвитку в [7, с. 35] автор досліджує і вста‑
новлює необхідність вимірювання індикаторів со‑

ціологічного, економічного та соціального аспектів, 
структурування яких уможливлює здійснити кіль‑
кісну оцінку рівня відповідальності промислового 
ланцюга поставок.

Можна виділити чотири рівні ланцюга поставок, 
що характеризуватиме оптимізацію структури збуту 
в подальшому:

 – стратегічні, які формуються під впливом рин‑
ку і, головним чином, стосуються відносин між 
учасниками всього виробничо‑ збутового процесу 
(планування, постачання, виробництво, збут, і 
повернення продукту);

 – ґрунтуються на створенні і впроваджені іннова‑
ційних рішень, технологій, використання еко‑
логічних матеріалів, забезпечення зниження 
атмосферних викидів тощо;

 – операційні, які спрямовані на зниження витрат 
в процесах ланцюга поставок і прискорення реа‑
лізації тих чи інших операцій;

 – впровадження нових підходів в організаційну 
діяльність ланцюга поставок, контролюванні ре‑
зультатів діяльності, мотивуванні співробітників, 
прийнятті рішень тощо.
Отже, інноваційна складова характерна на всіх 

етапах руху товару і забезпечує високий рівень кон‑
курентоздатності посеред інших аналогів. Тільки 
6,5% загального обсягу реалізованої промислової 
продукції українських виробників мають ознаки 
інновацій, у той час як в ЄС цей показник сягає 60%, 
в Японії — 67%, у США — 78% [8, с. 61].

В [9, с. 25] автори акцентують увагу на пріоритетно‑
сті формування динамічних ланцюгів поставок, який 
реагуватиме на зміни чинників зовнішнього середови‑
ща, хоча при цьому є висока вірогідність виникнення 
дилеми «ефективність проти еластичності», що своєю 
чергою вимагає на стратегічному рівні узгодження 
цілей маркетингу та логістики в ланцюгу поставок.

Врaховуючи той фaкт, що все ж тaки мовa ведеть‑
ся про aдaптaцію вітчизняних aгропідприємств до 
європейських стaндaртів і, це стосується не лише 
якості. Тому слід врaхувaти в оптимізaційну модель 
ефективного збуту тaкі склaдові як:

1. Відповідaльність перед стейкхолдерaми (зa‑
цікaвленими сторонaми).

2. Соціaльнa відповідaльність, якa передбaчaє 
якісні зміни в упрaвлінні прaцівникaми усіх лaнок, 
у відносинaх з клієнтaми, місцевою спільнотою.

3. Екологічнa відповідaльність передбaчaє розро‑
блення зaходів щодо охорони нaвколишнього середо‑
вищa, що пов’язaно зі зниженням рівня зaбруднення 
нaвколишнього середовищa в сферaх постaчaння 
сировини і мaтеріaлів, виробництвa продукту із 
впровaдженням нових технологій, використaння 
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екологічно чистих мaтеріaлів, зниження викидів 
в aтмосферу, очищення відходів, зниження витрaт 
тaких ресурсів як електроенергії тa води.

Нaйчaстіше для ідентифікaції процесів в лaнцю‑
гу постaвок використовують SCOR‑модель (aнгл.: 
SupplyChain Operations Referencemodel), у якій по‑
діл процесів здійснено нa 5 видів, aбо GSCR‑модель 
(aнгл.: Global Supply Chain Forum), у якій ідентифі‑
ковaно 8 видів процесів [10].

Крім тoгo, згіднo лaнцюгa диференціaції прoцесів 
збуту відпoвіднo дo SCOR — мoделі і oцінювaння їх 
впливу нa рoзвитoк емерджентних якoстей лaнцюгa 
пoстaвoк — в сфері збуту виділимo тaкі:

 – стaндaртизaція прoцедур oбслугoвувaння клієнтів;
 – викoристaння різних видів трaнспoртувaння: 

мультимoдaльних перевезень, збірних пoстaвoк;
 – зниження чaстки пустих прoбігів трaнспoрту;
 – викoристaння іннoвaційних, екoлoгічних мaте‑

ріaлів для пaкувaння;
 – прoгнoзувaння пoпиту і стaндaртизaція прoцедур 

гaрмoнізaції пoтенціaлу вирoбництвa з пoстaчaн‑
ням тa рoзпoділoм;

 – стaндaртизaція прoцедур регулювaння критичних 
ситуaцій.
Висновки з дaного дослідження і перспективи 

подaльших розвідок у дaному нaпрямі. Провівши 
дослідження в нaпрямку структурної оптимізaції 
чинників, що стимулюють збутову діяльність aгро‑
підприємств, ми виокремлюємо сaме ті, що нaй‑
більш притaмaнні сучaсному рівню економічних 
взaємовідносин aгрaріїв тa споживaчів їх продукції 
як нa внутрішньому тaк і нa зовнішньому ринкaх.

Ми вважаємо, що нaйбільш вaгомими чинникaми 
оптимізaції збуту сільськогосподaрської продукції 
вітчизняних виробників можнa нaзвaти тaкі як:

 – геогрaфічне місцерозтaшувaння aгропідприємствa 
тa його основних потужностей відносно цільо‑
вого збуту, що зaбезпечується високим рівнем 
логістики;

 – прaвильне визнaчення кон’юктурності ринку 
виходячи з умов конкуренції, доступу певних 
товaрів нa ринок;

 – соціaльно‑ економічний розвиток регіону, де знaхо‑
диться aгрaрне підприємство, що сприяє крaщій 
продуктивності прaці нa підприємстві та колек‑
тивному пaтріотизму;

 – ресурсні можливості підприємствa тa регіону, 
які прогнозуються з врaхувaнням динaміки цін 
нa продукцію, природніми кaтaклізмaми, біржо‑
вими торгaми;

 – модернізaція основних виробничих ліній тa про‑
грaмного зaбезпечення упрaвління процесaми 
виробництвa, обліку тa контролю;

 – конкурентнa якість тa рівень продуктивності 
підприємствa, зaбезпечення відповідних доку‑
ментів з сертифікaції якості і допустимих рівнів 
екологічності;

 – вміння aгропромисловців диверсифікувaтись щодо 
сучaсних тенденцій зміни попиту, пропозиції тa 
цінової компетентності;

 – рівень інновaційного розвитку тa його впро‑
вaдження у виробничий тa збутовий процеси з 
метою прогнозувaння, рaціонaлізaції тa плaну‑
вaння товaрних потоків.
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DIRECTIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  
DEVELOPMENT OF DIFFERENT ORGANIZATIONAL  

AND LEGAL FORMS OF MANAGEMENT

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питань щодо ідентифікації ефективності виробничо- господарської діяль-
ності сільськогосподарських підприємств різних організаційно- правових форм господарювання на регіональному рівні, 
а також висвітленню пропозицій щодо формування дієвої системи стратегічних напрямів їх сталого функціонування. В 
статті проаналізовано динаміку темпів середньорічного приросту валової продукції рослинництва та тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах Чернігівської області, яка за обсягом продукції сільського господарства є дев’ятою 
серед регіонів країни. Визначено, що у 2019 році в досліджуваному регіоні функціонувало більше, ніж 1300 сільсько-
господарських підприємств, з яких більше 650 фермерських господарств, 311 господарських товариств, 117 приватних 
підприємств. Встановлено, що основними проблемами з якими постійно зіштовхуються вітчизняні товаровиробники є: 
недосконалість інструментів нормативно- правового регулювання аграрного підприємництва; високі відсоткові став-
ки за банківськими кредитами; нестача фінансових, матеріально- технічних, людських ресурсів; неефективна система 
інформаційного забезпечення підприємницької діяльності; незадовільна інфраструктура підтримки підприємництва; 
неефективний менеджмент підприємницької діяльності. Аналіз досліджень дозволив виявити ключові чинники впливу на 
розвиток організаційно- правових форм вітчизняних сільськогосподарських підприємств, до яких було віднесено: економіч-
ні, екологічні, соціальні, правові, організаційні та інформаційні. На основі проведених досліджень запропоновані заходи 
щодо формування стратегічних напрямів ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств Чернігівщини. Дані 
напрями поєднують економічні, організаційні, законодавчо- правові, інформаційні та інноваційно- інвестиційні складові. 
Визначено, що визначальною умовою реалізації даних напрямів є системний підхід, що у майбутньому дозволить отри-
мати синергетичний ефект в підвищені ефективності функціонування господарюючих суб’єктів.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, ефективність, організаційно- правова форма господарювання, 
стратегія.

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов идентификации эффективности производственно- хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно- правовых форм хозяйствования на реги-
ональном уровне, а также освещению предложений по формированию системы стратегических направлений их устой-
чивого функционирования. В статье проанализирована динамика темпов среднегодового прироста валовой продукции 
растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Черниговской области, которая по объему 
продукции сельского хозяйства является девятой среди регионов страны. Определено, что в 2019 году в исследуемом 
регионе функционировало более 1300 сельскохозяйственных предприятий, из которых более 650 фермерских хозяйств, 
311 хозяйственных обществ, 117 частных предприятий. Установлено, что основными проблемами с которыми постоянно 
сталкиваются отечественные товаропроизводители являются: несовершенство инструментов нормативно- правового 
регулирования аграрного предпринимательства; высокие процентные ставки по банковским кредитам; недостаток 
финансовых, материально- технических, человеческих ресурсов; неэффективная система информационного обеспечения 
предпринимательской деятельности; неудовлетворительная инфраструктура поддержки предпринимательства; неэффек-
тивный менеджмент предпринимательской деятельности. Анализ исследований позволил определить ключевые факторы 
влияния на развитие организационно- правовых форм отечественных сельскохозяйственных предприятий, к которым 
были отнесены: экономические, экологические, социальные, правовые, организационные и информационные. На основе 
проведенных исследований предложены мероприятия по формированию стратегических направлений эффективного 
развития сельскохозяйственных предприятий Черниговской области. Данные направления сочетают экономические, 
организационные, законодательно- правовые, информационные и инновационно- инвестиционные составляющие. 
Определено, что определяющим условием реализации данных направлений является системный подход, что в будущем 
позволит получить синергетический эффект в повышении эффективности функционирования хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, эффективность, организационно- правовая форма, стратегия.

Summary. The article is devoted to the study of issues related to the identification of production and economic activity of 
agricultural enterprises of various organizational and legal forms of management at the regional level, as well as coverage of 
proposals for the formation of an effective system of strategic directions for their sustainable operation. The article analyzes the 
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dynamics of the average annual growth rate of gross crop and livestock production in agricultural enterprises of the Chernihiv 
region, which is the ninth- largest agricultural region in the country. It is determined that in 2019 in the region operated more 
than 1,300 agricultural enterprises, of which there are more than 650 farms, 311 companies, and 117 private enterprises. It is 
established that the main problems that are constantly faced by domestic producers are: the imperfection of the tools of regu-
latory regulation of agricultural entrepreneurship; high-interest rates on bank loans; lack of financial, logistical, human resourc-
es; inefficient system of information support of business activity; unsatisfactory business support infrastructure; inefficient 
business management. The analysis of research revealed key factors influencing the development of organizational and legal 
forms of domestic agricultural enterprises, which included economic, environmental, social, legal, organizational, and informa-
tional. Based on the conducted researches measures on the formation of strategic directions of effective development of the 
agricultural enterprises of the Chernihiv region are offered. These areas combine economic, organizational, legal, informational, 
and innovation- investment components. It is determined that the defining condition for the implementation of these areas is a 
systematic approach, which in the future will provide a synergistic effect in improving the efficiency of economic entities.

Key words: agricultural enterprise, efficiency, organizational and legal form of management, strategy.

Постановка проблеми. Вітчизняне сільське гос‑
подарство є складною соціально‑ економічною 

системою, що складається з функціональних (еконо‑
мічної, соціальної, технологічної, екологічної) та ор‑
ганізаційної (форми господарювання та управління) 
підсистем. Трансформаційні перетворення, що відбу‑
ваються у даній системі, безпосередньо позначилися 
на сільськогосподарському виробництві в цілому. 
Відмітимо, що основу сучасної економіки країни ста‑
новить різноманіття форм власності і господарюван‑
ня, кожна з яких має власні особливості у здійсненні 
своєї виробничо‑ господарської діяльності. Відповідно 
до вітчизняного законодавства, до них належать: дер‑
жавні сільськогосподарські підприємства, приватні 
сільськогосподарські підприємства (в т. ч. фермерські 
господарства), господарські товариства, сільсько‑
господарські підприємства з колективною формою 
організації праці, сільськогосподарські виробничі 
кооперативи. Саме тому підвищення економічної 
ефективності та забезпечення гнучкості аграрного 
підприємництва до швидко мінливих умов ринкової 
економіки набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
таннями ефективного господарювання різних 
організаційно‑ правових форм аграрного підпри‑
ємництва присвячені наукові праці зарубіжних та 
вітчизняних вчених: В. Андрійчука [8], О. Єрмакова 
[3], Л. Кустріча [4], К. Макконнелла, Ю. Лупенка 
[5], М. Маліка [5], Б. Пасхавера [7], П. Саблука [6], 
О. Шпикуляк [5] тощо. Враховуючи значну кіль‑
кість наукових робіт, присвячених питанням щодо 
ефективних господарських структур аграрного під‑
приємництва, відзначимо, що потребують подаль‑
шого аналізу чинники впливу на ефективність функ‑
ціонування сільськогосподарських підприємств на 
регіональному рівні.

Метою статті є дослідження ефективнос‑
ті виробничо‑ господарської діяльності різних 

організаційно‑ правових форм господарювання та 
надання пропозицій щодо перспективних напрямів 
їх функціонування.

Виклад основного матеріалу. Варто відмітити, 
що розвиток сільських територій значною мірою 
залежить від ефективності функціонування розта‑
шованих на них господарюючих суб’єктів і, в першу 
чергу, сільськогосподарських підприємств. Заува‑
жимо, що на початку 2019 року на території України 
функціонувало близько 49 тисяч сільськогосподар‑
ських підприємств різних організаційно‑ правових 
форм господарювання, в тому числі понад 7 тисяч 
господарських товариств, понад 3 тисяч приватних 
підприємств, 448 кооперативи, 34137 фермерських 
господарств, 199 державних підприємств, 592 під‑
приємств інших форм господарювання. Зауважимо, 
що всі вищеперераховані організаційно‑ правові фор‑
ми підприємств мають різні характеристики і ба‑
гато ознак відмінності один від одного, серед яких: 
кількісний склад засновників, порядок формування 
статутного капіталу, процес управління, вимоги до 
складу та змісту установчих документів тощо. Відмі‑
тимо, що аналіз наукових джерел з даного питання 
дозволив встановити, що серед науковців не має єди‑
ної думки щодо найбільш ефективної організаційно‑ 
правової форми підприємницької діяльності [4]. 
Кожна з організаційно‑ правових форм займає певне 
місце в економічній системі, обслуговує інтереси 
учасників економічних відносин.

Відзначимо, що Чернігівська область має спри‑
ятливі умови для ведення підприємницької діяль‑
ності в аграрному секторі. Природно‑ кліматичні 
умови регіону дозволяють вирощувати практично 
всі сільськогосподарські культури. За даними 2019 
року, Чернігівщина друга в Україні за виробництвом 
кукурудзи, третя — жита. За обсягом продукції сіль‑
ського господарства регіон є дев’ятим в країні [1]. 
Разом з цим, за 2016–2019 рр. Чернігівська область 
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за виробництвом зерна на 1 особу є лідером країни 
[12]. Підприємства регіону займають третє місце 
за кількістю великої рогатої худоби, у т. ч. корів. 
Також Чернігівська область є шостою за виробни‑
цтвом молока й другою за його виробництвом на 
одного жителя [9].

Відмітимо, що у сільському господарстві Черні‑
гівській області функціонує значна кількість під‑
приємств. У 2019 році в досліджуваному регіоні 
функціонувало більше, ніж 1300 сільськогосподар‑
ських підприємств, з яких більше 650 фермерських 
господарств, 311 господарських товариств, 117 при‑
ватних підприємств. Разом з цим, у 2019 році в ре‑
гіоні діяли 2013 юридичних осіб, що займаються 
сільськогосподарським виробництвом, зокрема то‑
вариства з обмеженою відповідальністю, фермерські 
господарства, державні підприємства. У 2019 році 
в сільському господарстві Чернігівської області було 
задіяно понад 24 тисячі штатних працівників, або 
кожен сьомий працюючий регіону.

Аналізуючи обсяг виробництва сільськогоспо‑
дарської продукції за останні 10 років у розрізі 
організаційно‑ правових форм сільськогосподарських 
підприємств Чернігівської області, варто відзначити, 
що найбільш розповсюдженими серед них є това‑
риства з обмеженою відповідальністю, фермерські 
господарства, кооперативи, державні підприємства, 
приватні підприємства, агрохолдинги, тощо.

Проведений аналіз засвідчив, що з 2009 по 
2018 рр. середньорічний темп приросту валової 
продукції в галузі рослинництва на 1 га, тис. грн 
у товариствах з обмеженою відповідальністю склав 
5,39%, державних підприємств 5,22%, кооперати‑
вів 15,26%, агрохолдингів 9,56% (рис. 1).

Варто зауважити, що найнижчий темп приросту 
прослідковувався у фермерських господарствах 
(2,38%). Так, за досліджуваний період даний по‑
казник коливався у діапазоні з 4,1% у 2009 році до 
5,1% у 2018 р. Такі тенденції є причиною того, що 
фермерські господарства не мають значних фінан‑
сових можливостей, порівняно з агрохолдингами. 
Разом з цим, відсутні дієві інструменти забезпечення 
їх достатнім матеріально‑ технічним забезпеченням 
та капіталізації їхнього прибутку. Також фермер‑
ські господарства характеризуються нижчою кон‑
курентоспроможністю виробництва у порівнянні 
з аграрними корпораціями, адже останні мають 
кращий доступ до каналів збуту, ринкових ресур‑
сів, підтримки тощо [9; 10].

Відмітимо, що розповсюдженою є твердження 
науковців та практиків, що розвиток фермерства 
та ефективність їх виробничо‑ господарської діяль‑
ності стримується мораторієм на купівлю‑ продаж 
землі сільськогосподарського призначення, адже 
виробники сільськогосподарської продукції ведуть 
свою діяльність переважно на орендованих землях 
[9; 10]. Проте, як показує світовий досвід, де оренда 
землі є визначальною складовою земельного ринку, 
дане судження є неоднозначним.

Також досліджена динаміка темпів середньо‑
річного приросту валової продукції тваринницької 
галузі на 1 га. Найвищий темп приросту на рівні 
8,0% був у кооперативів. Всі інші форми аграрного 
підприємництва показали від’ємний середньорічний 
темп приросту валової продукції тваринництва на 
1 га (рис. 2).

Проведені дослідження дають підстави стверджу‑
вати, що серед найбільш поширених організаційно‑ 
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Рис. 1. Динаміка темпу середньорічного приросту валової продукції рослинництва тис. грн на 1 га, %

Джерело: розрахунки авторів
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правових форм Чернігівщини фермерські господар‑
ства та товариства з обмеженою відповідальністю 
мають найвищий рівень конкурентоспроможності 
та ефективності. Варто зазначити, що останніми 
роками відбувається зміна організаційно‑ правових 
форм господарювання, що обґрунтовується саме 
формуванням та розвитком агрохолдингів. Також, 
важливе значення ефективного розвитку сільсько‑
господарського виробництва будуть відігравати 
фермерські господарства [2].

Аналіз діяльності різних організаційно‑ право‑
вих форм господарювання дозволив встановити 
основні проблеми з якими зіштовхуються вітчиз‑
няні товаровиробники: недосконалість інструмен‑
тів нормативно‑ правового регулювання аграрно‑
го підприємництва; високі відсоткові ставки за 
банківськими кредитами; нестача фінансових та 
матеріально‑ технічних ресурсів; неефективна систе‑
ма інформаційного забезпечення підприємницької 
діяльності; незадовільна інфраструктура підтримки 

підприємництва; неефективний менеджмент під‑
приємницької діяльності [3; 5; 6].

Отже, варто відмітити, що у сільському госпо‑
дарстві в умовах ринкового середовища на розвиток 
організаційно‑ правових форм сільськогосподар‑
ських підприємств впливають різні чинники, такі 
як: економічні, соціальні, правові, інформаційні, 
організаційні, екологічні (рис. 3).

До соціальних чинників відносять індивідуаль‑
ні характеристики якісного складу працівників, 
а також соціальний розвиток територій в ціло‑
му. Економічні чинники спрямовані на створен‑
ня сприятливих умов для раціонального викори‑
стання наявного ресурсного потенціалу, а також 
розробку відповідних структур та механізмів для 
інвестування тих галузей розвитку бізнесу, які є 
пріоритетними для виконання програми підтрим‑
ки різних секторів економіки з метою соціально‑
го й економічного розвитку села. Це, насамперед, 
здатність різних організаційно‑ правових форм 

Рис. 2. Динаміка темпів середньорічного приросту валової продукції тваринництва тис. грн на 1 га, %

Джерело: власні розрахунки авторів
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сільськогосподарських підприємств забезпечити 
свою конкурентоспроможність, стабільність, стій‑
кість та поступальність розвитку [3; 6].

Правові фактори впливу передбачають дотриман‑
ня законів та інших нормативно‑ правових актів, 
що визначають діяльність різних організаційно‑ 
правових форм сільськогосподарських підприємств. 
Організаційне забезпечення можна визначити як 
сукупність заходів ефективного управління розвит‑

ком форм господарювання за рахунок перебудови 
структури управління та налагодження руху певних 
інформаційних потоків. Екологічні фактори впливу 
повинні сприяти розвитку безвідходного та еколо‑
гічно чистого виробництва сільськогосподарської 
продукції, запобігати забрудненню навколишнього 
середовища [5; 6; 11].

В даному аспекті, зважаючи на вище зазначені 
чинники, важливим етапом є формування страте‑

 
Рис. 4. Стратегічні напрями ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств

Джерело: власна розробка авторів
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гічних напрямів ефективного розвитку сільсько‑
господарських підприємств Чернігівщини (рис. 4).

Дані напрями, на нашу думку, повинні поєднува‑
ти економічні, організаційні, законодавчо‑ правові, 
інформаційні та інноваційно‑ інвестиційні складо‑
ві. Важливою умовою реалізації даних напрямів 
є системний підхід, що у майбутньому дозволить 
отримати синергетичний ефект в підвищені ефек‑
тивності функціонування господарюючих суб’єктів.

Варто зазначити, що одним із найбільш дієвих 
чинників підвищення рівня ефективності підпри‑
ємницької діяльності в межах стратегії їх розвитку 
є удосконалення рівня інформаційного забезпечення 
аграрного підприємництва. Моделювання ефектив‑
них інформаційних потоків між основними об’єктами 
структури аграрного формування в умовах невизначе‑
ності економічного середовища дозволяє значно під‑
вищити ефективність діяльності даних формувань.

Впровадження у виробничі процеси управлін‑
ських інформаційних технологій дозволяє одержати 
прямий економічний ефект, а також покращити 
якість виготовленої продукції.

Висновки з даного дослідження та перспекти-
ви подальших досліджень. Проведені досліджен‑
ня дають підстави стверджувати, що економічна 
ефективність діяльності сільськогосподарських під‑
приємств та їх організаційно‑ правова структура є 
динамічним явищем, що перебувають в стабільному 
розвитку та вимагають безперервного вдосконален‑
ня. На нашу думку, з метою ефективної діяльності 
всі вище досліджені організаційно‑ правові форми 
господарювання мають доповнювати один одного, 
використовуючи свої сильні сторони та переваги. 
Оптимальні поєднання та співвідношення різних 
форм господарювання має бути запорукою ефек‑
тивного виробництва агропродовольчої продукції.
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OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A BASIS  

FOR SCIENTIFIC SUPPORT OF THEIR  
INNOVATIVE DEVELOPMENT

Анотація. У статті визначено інформаційно- консультаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств як важ-
ливу об’єднувальну ланку між генераторами наукових розробок та безпосередньо виробниками сільськогосподарської 
продукції. Доведено, що ефективність передачі результатів наукових досліджень визначається не тільки рівнем окупності 
і підвищенням економічної ефективності діяльності від впровадження інноваційних розробок, але також їх своєчасністю.

Проаналізовано сучасний стан системи інформаційно- консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств 
як комплексного систематизованого заходу з впровадження результатів наукових досліджень у виробничо- господарські 
процеси. Визначено, що серед усього переліку наданих науково- інформаційних послуг, найбільшу питому вагу займає 
надання індивідуальних консультацій безпосередньо керівникам та головним спеціалістам сільськогосподарських 
підприємств. Встановлено, що за період 2006–2020 рр. приблизно наполовину зменшилась кількість організованих і 
проведених конференцій, нарад, семінарів, круглих столів, курсів, шкіл, виставок, аукціонів, ярмарків; крім цього, утричі 
скоротилася кількість організованих і проведених Днів поля, а також кількість виступів у засобах масової інформації та 
опублікованих статей у газетах і журналах.

Визначено основні чинники, які перешкоджають повноцінному та ефективному функціонуванню Регіональних центрів 
наукового забезпечення агропромислового виробництва.

Встановлено, що пріоритетним напрямом у вирішенні питання щодо оперативності та ефективності донесення ре-
зультатів наукових досліджень до виробників сільськогосподарської продукції, має бути створення новітніх ефективних 
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науково- інформаційних центрів, які акумулюватимуть інформаційні ресурси про новітні розробки, систематизуючи їх та 
розповсюджуючи для передачі передового досвіду у виробництво в залежності від потреб сільськогосподарських підпри-
ємств та напрямів здійснення інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інформаційно- консультаційне забезпечення, наукові розробки, сільськогоспо-
дарські підприємства.

Аннотация. В статье определено информационно- консультационное обеспечение сельскохозяйственных предприя-
тий как важное объединительное звено между генераторами научных разработок и непосредственно производителями 
сельскохозяйственной продукции. Доказано, что эффективность передачи результатов научных исследований опреде-
ляется не только уровнем окупаемости и повышением экономической эффективности деятельности от внедрения инно-
вационных разработок, но также их своевременностью.

Проанализировано современное состояние системы информационно- консультационного обеспечения сельскохо-
зяйственных предприятий как комплексного систематизированного мероприятия по внедрению результатов научных 
исследований в производственно- хозяйственные процессы. Определенно, что среди всего перечня оказанных научно- 
информационных услуг, наибольший удельный вес занимает предоставление индивидуальных консультаций непо-
средственно руководителям и главным специалистам сельскохозяйственных предприятий. Установлено, что за период 
2006–2020 гг. приблизительно наполовину уменьшились количество организованных и проведенных конференций, 
совещаний, семинаров, круглых столов, курсов, школ, выставок, аукционов, ярмарок; кроме этого, втрое сократилось 
количество организованных и проведенных Дней поля, а также количество выступлений в средствах массовой инфор-
мации и опубликованных статей в газетах и журналах.

Определены основные факторы, которые препятствуют полноценному и эффективному функционированию Регио-
нальных центров научного обеспечения агропромышленного производства.

Установлено, что приоритетным направлением в решении вопроса относительно оперативности и эффективности до-
несения результатов научных исследований к производителям сельскохозяйственной продукции, должно быть создание 
новейших эффективных научно- информационных центров, которые будут аккумулировать информационные ресурсы о 
новейших разработках, систематизируя их и распространяя для передачи передового опыта в производство в зависимо-
сти от потребностей сельскохозяйственных предприятий и направлений осуществления инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационное развитие, информационно- консультационное обеспечение, научные разработки, 
сельскохозяйственные предприятия.

Summary. The article identifies the information and consulting support of agricultural enterprises as an important link 
between the generators of scientific developments and directly producers of agricultural products. It is proved that the effec-
tiveness of the transfer of research results is determined not only by the level of payback and increase the economic efficiency 
of the implementation of innovative developments, but also their timeliness.

The current state of the system of information and consulting support of agricultural enterprises as a comprehensive sys-
tematized measure for the implementation of research results in production and economic processes is analyzed. It is deter-
mined that among the whole list of provided scientific and information services, the largest share is given to the provision of 
individual consultations directly to managers and chief specialists of agricultural enterprises. It is established that during the 
period 2006–2020 the number of organized and held conferences, meetings, seminars, round tables, courses, schools, exhibi-
tions, auctions, fairs decreased by about half; in addition, the number of Field Days organized and held, as well as the number 
of media appearances and articles published in newspapers and magazines, decreased 3 times.

The main factors that hinder full and effective functioning of the Regional Centers for Scientific Support of Agro- Industrial 
Production have been identified.

It is established that the priority in solving the issue of efficiency and effectiveness of reporting the results of research to 
agricultural producers should be the creation of the latest effective research and information centers that will accumulate infor-
mation resources on the latest developments, systematizing them and disseminating best practices depending on the needs of 
agricultural enterprises and directions of innovative activity.

Key words: innovative development, information and consulting support, scientific developments, agricultural enterprises.

Постановка проблеми. В умовах жорсткої кон‑
курентної боротьби одним з найпотужніших 

інструментів, що дає змогу ефективно функціонувати 

сільськогосподарським підприємствам, є здійснен‑
ня власної виробничо‑ господарської діяльності на 
інноваційній основі, тобто використовуючи новітні 



131

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 6 (50), vol. 1, 2021

досягнення науки й техніки. Оперативність та ефек‑
тивність донесення результатів наукових досліджень 
від науковців до виробників сільськогосподарської 
продукції шляхом надання комплексних система‑
тизованих науково‑ обґрунтованих інформаційно‑ 
консультаційних послуг є першоосновою щодо 
здійснення інноваційної діяльності сільськогоспо‑
дарським підприємством і пріоритетним завданням 
наукового забезпечення інноваційного розвитку для 
аграрної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун‑
товні дослідження щодо питань здійснення інно‑
ваційної діяльності та науково‑ консультаційного 
забезпечення сільськогосподарських товаровироб‑
ників розглядаються в численних публікаціях ві‑
тчизняних провідних учених, таких як Я. М. Гад‑
зало, А. В. Балян, С. А. Володін, В. А. Вергунов, 
М. В. Зубець, П. Т. Саблук, Шпикуляк О. Г., Оме‑
льяненко Л. І. [3–4; 6–10] та багатьма іншими. Ними 
проведені дослідження, на основі яких вирішено 
цілий ряд теоретичних і практичних питань щодо 
підвищення ефективності здійснення інноваційної 
діяльності від впровадження наукових розробок 
у виробничо‑ господарські процеси сільськогоспо‑
дарських підприємств. Поряд із цим, сучасне мін‑
ливе середовище в умовах ринкової економіки та 
посиленої конкурентної боротьби вимагає прове‑
дення подальших досліджень щодо створення спри‑
ятливих умов подальшого розвитку й ефективного 
функціонування аграрної науки з метою вчасного 
та якісного забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників актуальними та затребуваними 
інноваційними розробками.

Мета. Визначення сучасного стану системи 
інформаційно‑ консультаційного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств, розробка 
пріоритетних напрямів підвищення ефективності 
впровадження результатів наукових досліджень 
у виробничу сферу.

Виклад основного матеріалу. Ефективність пе‑
редачі результатів наукових досліджень вчених 
до виробників сільськогосподарської продукції 
визначається не тільки рівнем окупності і підви‑
щенням економічної ефективності діяльності від 
впровадження інноваційних розробок, але також 
їх своєчасністю, бо затримка у впровадженні може 
спричинити «старіння» розробки, що взагалі може 
призвести до недоцільності її впровадження, або ж 
отримані результати від впровадження не дадуть 
своєчасної економічної вигоди сільськогосподар‑
ському товаровиробнику.

З метою більш ефективного ведення господар‑
ської діяльності керівники та головні спеціалісти 

сільськогосподарських підприємств повинні бути 
у постійному тісному систематичному контакті з ге‑
нераторами інноваційних розробок.

В основних галузях агропромислового виробни‑
цтва — землеробстві, рослинництві, тваринництві — 
інновації пов’язані, насамперед, з необхідністю 
підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур і продуктивності тварин, а також з постій‑
ним зберіганням екологічної рівноваги у навколиш‑
ньому середовищі. У механізації й електрифікації 
виробництва основною ціллю інновацій є створення 
ефективних форм і методів застосування машин‑
них технологій в агропромисловому виробництві 
і формування відповідної технічної інфраструктури. 
Інновації в зберіганні і переробці сільськогоспо‑
дарської продукції мають на меті як технологічне 
удосконалення виробництва, так і створення нових 
видів харчових продуктів [6, с. 116].

Інформаційно‑ консультаційне забезпечення є 
важливою об’єднувальною ланкою між науковцями 
та виробниками сільськогосподарської продукції, 
основною метою якого є доведення результатів на‑
укових досліджень до кожного конкретного спо‑
живача у вигляді доступної та легкої у сприйнятті 
інформації.

У сучасному світі, який характеризується по‑
стійною мінливістю та швидкоплинністю, наука 
залишається визначальним чинником розвитку еко‑
номіки країни в цілому та, відповідно, покращення 
якості життя населення.

Аграрна наука в Україні тримається на плечах 
Національної академії аграрних наук України, галу‑
зевих наукових установ, аграрних вищих навчаль‑
них закладів, а також окремих науково‑ виробничих 
підрозділах агропромислових підприємств.

При цьому, найбільша концентрація науково‑ 
дослідних потужностей зосереджена в системі На‑
ціональної академії аграрних наук України, яка 
об’єднує шість відділень: землеробства, меліорації 
та механізації; рослинництва; зоотехнії; ветеринар‑
ної медицини; аграрної економіки і продовольства; 
наукового забезпечення інноваційного розвитку, 
які координують діяльність 271 суб’єкта наукової 
і господарської діяльності, зокрема 10 національних 
наукових центрів, 33 інститутів, 5 дослідних станцій, 
3 науково‑ дослідних центрів, 170 підприємств, уста‑
нов, організацій мережі наукових установ [1, с. 3].

З метою більш ефективного використання наяв‑
ного інтелектуального потенціалу вчених провідних 
наукових установ НААН, а також для забезпечення 
вищої результативності наукових досліджень значна 
кількість досліджень вчених НААН за пріорітет‑
ними напрямами виконується у тісній співпраці 
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з науково‑ дослідними установами Національної 
академії наук України, Національної академії ме‑
дичних наук України, Міністерства освіти і науки 
України, Мінагрополітики України, Мінприроди 
України, а також інших міністерств та відомств 
[1, с. 625].

Протягом періоду свого існування Національна 
академія аграрних наук України функціонувала під 
різними назвами, але постійно проводила і продов‑
жує проводити глибокі наукові дослідження з ве‑
ликої множини актуальних проблем, що турбують 
кожного сільськогосподарського товаровиробника. 
Наукове забезпечення розвитку галузей агропромис‑
лового комплексу України є основним завданням 
Академії.

Надання науково‑ консультаційних послуг сіль‑
ськогосподарським підприємствам Національна 
академія аграрних наук України здійснює голов‑
ним чином через власну мережу Центрів науково‑
го забезпечення агропромислового виробництва 
шляхом організації і проведення семінарів, нарад, 
навчальних курсів, круглих столів, ярмарок, виста‑
вок, Днів поля, науково‑ практичних конференцій 
тощо. Важливе значення у підвищенні обізнаності 
керівників та головних спеціалістів сільськогоспо‑
дарських підприємств відіграє і видавнича робота, 
що включає в себе публікацію наукових статей у різ‑
них журналах, збірниках, газетах, а також випуск 
інформаційних буклетів, виробничих посібників, 
рекомендацій, монографій, збірників наукових 
праць тощо. Виступи науковців у засобах масової 

інформації також дають можливість охопити велику 
аудиторію зацікавлених слухачів.

Інформація щодо здійснення Національ‑
ною академією аграрних наук України науково‑ 
консультаційного та інформаційного забезпечен‑
ня сільськогосподарських підприємств наведена 
в таблиці 1.

Наведені дані таблиці 1 свідчать, що протягом 
2006–2020 років спостерігається збільшення кілько‑
сті наданих консультацій та опублікованих рекомен‑
дацій, буклетів та інформаційних листків. При цьому, 
серед усіх наданих науково‑ інформаційних послуг, 
найбільшу питому вагу займає надання індивіду‑
альних консультацій безпосередньо керівникам та 
головним спеціалістам сільськогосподарських підпри‑
ємств. Це, головним чином, пов’язано з тим, що при 
виникненні нагальних питань у процесі здійснення 
виробничо‑ господарської діяльності, кожен із суб’єк‑
тів аграрного ринку потребує якнайшвидшого вирі‑
шення даних питань, оскільки найменший простій, 
затримка під час проведення сільськогосподарських 
робіт може призвести до непередбачуваних наслідків.

Поряд із цим відбулося скорочення кількості 
інших проведених інформаційно‑ консультаційних 
заходів Центрами наукового забезпечення АПВ 
НААН. За вказаний період приблизно наполовину 
зменшилась кількість організованих і проведених 
конференцій, нарад, семінарів, круглих столів, 
курсів, шкіл, виставок, аукціонів, ярмарків. Крім 
цього, утричі скоротилася кількість організованих 
і проведених Днів поля, а також кількість виступів 

Таблиця 1
Науково- консультаційне та інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств  

мережею Центрів наукового забезпечення АПВ НААН, 2006–2020 рр.

№ з/п Перелік заходів
Роки гр. 5 у%

до гр. 32006–2010 2011–2015 2016–2020

1 2 3 4 5 6

1. Проведено:

 – конференцій, нарад, семінарів 6271 5291 3386 54,0

 – Днів поля 1535 938 603 39,3

 – круглих столів, курсів, шкіл 2629 2038 1250 47,5

 – виставок, аукціонів, ярмарків 2619 1808 1402 53,5

 – консультацій 166240 163742 207567 124,9

2. Опубліковано:

 – рекомендацій, буклетів та інформаційних 
листків

14373 12870 20692 144,0

 – статей у газетах, журналах 29155 19613 9326 32,0

3. Виступи:

 – по радіо 2250 1547 614 27,3

 – на телебаченні 2412 1889 739 30,6

Джерело: складено автором на основі [1, с. 752; 2, с. 412; 5, с. 649]
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у засобах масової інформації та опублікованих ста‑
тей у газетах і журналах.

Скорочення кількості проведених інформаційно‑ 
консультаційних заходів, покликаних забезпечити 
наукову підтримку інноваційного розвитку сільсько‑
господарських підприємств, відбувається внаслідок 
того, що з року в рік система управління мережею 
регіональних установ і підприємств мережі НААН 
з трансферу наукових розробок та інновацій по‑
ступово застаріває. Утворені наприкінці минулого 
століття Регіональні центри наукового забезпечен‑
ня агропромислового виробництва, призначенням 
яких є створення та організація умов для швидкого 
розповсюдження і впровадження інноваційних роз‑
робок серед суб’єктів аграрного ринку, втрачають 
свої позиції, оскільки академічній науці важко ви‑
тримувати економічну конкуренцію, в тому числі й 
відносно наукових кадрів, про що свідчить значне 
скорочення загальної чисельності кадрового потен‑
ціалу НААН з 39124 осіб у 2007 році [2, с. 363] до 
15501 осіб на кінець 2020 року [1, с. 713].

Недостатня розвиненість науково‑ консуль‑
таційного забезпечення інноваційного розвитку сіль‑
ськогосподарських підприємств в цілому негативно 
впливає і на стан розвитку сільського господарства, 
і на стан розвитку певної сільської місцевості. Тоб‑
то, діюча система інформаційно‑ консультаційної 
підтримки аграрних підприємств на сьогоднішній 
день не дає бажаного ефекту, оскільки не в повній 
мірі забезпечує інтереси сільськогосподарських то‑
варовиробників через недосконалість процесу збору, 
систематизації, зберігання та подальшого забезпе‑
чення оперативного доступу до неї представникам 
аграрних підприємств.

Висновки та пропозиції. Беручи до уваги заслу‑
жену багаторічну репутацію, система наукового 
забезпечення інноваційного розвитку агропромис‑
лових підприємств в Україні потребує вдоскона‑
лення. Недостатній рівень фінансування наукових 
досліджень, низька забезпеченість матеріально‑ 
технічною базою, оборотними ресурсами, застаріла 
система впровадження наукової продукції в агро‑
промислове виробництво, слабкі мотиваційні сти‑
мули для залучення в процес проведення наукових 

досліджень висококваліфікованих спеціалістів тощо 
вимагають розробки та втілення негайних заходів 
щодо створення умов подальшого розвитку й ефек‑
тивного функціонування аграрної науки.

Пріоритетним напрямом, що дасть змогу вирі‑
шити питання щодо оперативності та ефективнос‑
ті донесення результатів наукових досліджень до 
виробників сільськогосподарської продукції, має 
бути створення відповідних умов, які допоможуть 
усунути інформаційні бар’єри між продуцентами 
наукових розробок та споживачами інноваційної 
продукції шляхом формування ефективних науково‑ 
інформаційних центрів, які акумулюватимуть 
інформаційні ресурси про новітні розробки, сис‑
тематизуючи їх та розповсюджуючи для передачі 
передового досвіду у виробництво в залежності від 
потреб сільськогосподарських товаровиробників.

Процес формування сучасних науково‑ інфор‑
маційних центрів для галузі сільського господарства 
повинен включати:

 – створення ефективної системи маркетингу як для 
забезпечення учасників аграрного ринку опера‑
тивною інформацією про цінові пропозиції, наяв‑
ність попиту/пропозиції на відповідних ринках, 
так і для постійного проведення комплексних 
маркетингових досліджень з метою здійснен‑
ня моніторингу поточного стану та можливих 
перспективних напрямів розвитку сільського 
господарства як в межах окремих районів, так і 
в обласних масштабах;

 – створення регіональної системи інформаційно‑ 
консультаційного обслуговування, в основі якої 
повинна бути покладена комплексна удоскона‑
лена схема розповсюдження наукової інформації 
максимально наближена до потреб і запитів сіль‑
ськогосподарських товаровиробників.
Інформатизація наукового забезпечення інно‑

ваційної діяльності аграрних підприємств, в тому 
числі й здійснення їх науково‑ консультаційного 
забезпечення, суттєво прискорить строки проведен‑
ня наукових досліджень, допоможе підвищити їх 
якість та сприятиме швидкому, а головне — ефек‑
тивному впровадженню отриманих результатів на‑
укових досліджень у виробничу сферу.
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Надруковано у видавництві
ТОВ «Центр учбової літератури» 

вул. Лаврська, 20 м. Київ
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 
видавничої продукції ДК № 2458 від 30.03.2006 р. 


