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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛІВ  
В ТЕМАТИЧНИХ ПАРКАХ (ДОСВІД ДІСНЕЙЛЕНДУ ПАРИЖ)

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ  
В ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКАХ (ОПЫТ ДИСНЕЙЛЕНДА ПАРИЖ)

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF HOTELS  
IN THEME PARKS (DISNEYLAND PARIS EXPERIENCE)

Анотація. У статті досліджено досвід функціонування готелів у тематичному парку. Активний розвиток інфраструктури 
розваг та тематичних парків зокрема, призвели до необхідності перегляду концепції тематичних парків лише як об’єкту 
відвідування і спричинили появу так званих тематичних готелів, що мають свої переваги й особливості функціонування.

Мета статті: узагальнення досвіду функціонування готелів у тематичному парку на прикладі досвіду Діснейленду Париж.
В роботі розглянуто історію створення тематичного парку Діснейленд Париж, та висвітлено історію появи готельної 

інфраструктури на території тематичного парку. На основі аналізу відкритих джерел інформації досліджено та узагальнену 
інформацію щодо готельної інфраструктури Діснейленду Париж. Виявлено, що для обслуговування туристів залучена як 
власна готельна інфраструктура, так і розташована поблизу, що дозволяє забезпечити перебування туристів у закладах 
різного рівня комфорту від 2 до 5 зірок з відповідним рівнем сервісу та вартості проживання. Проаналізовано та узагаль-
нено інформацію про послуги найбільш комфортабельного готелю тематичного парку Disneyland Hotel 5*: розглянуто 
основні категорії номерів та охарактеризовано типи й особливості клубних номерів Castle Club готелю Disneyland Hotel 
5*, з зазначенням площ номерів, основного обладнання, можливої кількості гостей та інших особливостей номеру. Висвіт-
лено послуги для дітей та коротко їх охарактеризовано. Визначено основні переваги розміщення у тематичному готелі.

Усі отримані результати проведеного дослідження щодо особливостей функціонування готелю у тематичному парку 
на прикладі Діснейленду Париж проаналізовано, систематизовано, згруповано та узагальнено у вигляді схем, що може 
використовуватися як у процесі навчання майбутніх фахівців так і для подальших досліджень науковцями. Дослідження 
досвіду Disneyland Hotel 5* може започаткувати в подальшому створення тематичних готелів в Україні. У подальшому 
доцільно б було дослідити і порівняти досвід тематичних готелів у різних тематичних парках для залучення і впровадження 
досвіду в діяльність готелів України.

Ключові слова: готельний бізнес, заклади розміщення, тематичний готель, сервіс, поселення, тематичний парк.
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Аннотация. В статье исследован опыт работы гостиниц в тематическом парке. Активное развитие инфраструктуры 
развлечений и тематических парков в частности, привели к необходимости пересмотра концепции тематических пар-
ков только как объекта посещения и повлекли за собой появление так называемых тематических гостиниц, имеющих 
свои преимущества и особенности функционирования.

Цель статьи: обобщение опыта работы гостиниц в тематическом парке на примере опыта Диснейленда Париж.
В работе рассмотрена история создания тематического парка Диснейленд Париж и освещена история появления 

гостиничной инфраструктуры на территории тематического парка. На основе анализа открытых источников инфор-
мации исследована и обобщена информация о гостиничной инфраструктуре Диснейленда Париж. Выявлено, что для 
обслуживания туристов привлечена как собственная гостиничная инфраструктура, так и расположенная поблизости, 
что позволяет обеспечить пребывание туристов в заведениях разного уровня комфорта от 2 до 5 звезд с соответству-
ющим уровнем сервиса и стоимостью проживания. Проанализирована и обобщена информация об услугах наиболее 
комфортабельной гостиницы тематического парка Disneyland Hotel 5*: рассмотрены основные категории номеров и 
охарактеризованы типы и особенности клубных номеров Castle Club отеля Disneyland Hotel 5*, с указанием площадей 
номеров, основного оборудования, возможного количества гостей и других особенностей номера. Освещены услуги для 
детей и кратко охарактеризованы. Определены основные преимущества размещения в гостинице.

Все полученные результаты проведенного исследования особенностей функционирования гостиницы в тематиче-
ском парке на примере Диснейленда Париж проанализированы, систематизированы, сгруппированы и обобщены в 
виде схем, которые могут использоваться как в процессе обучения будущих специалистов, так и для дальнейших ис-
следований учеными. Исследование опыта Disneyland Hotel 5* может положить начало в дальнейшем создания тема-
тических отелей в Украине. В дальнейшем целесообразно было бы исследовать и сравнить опыт тематических отелей в 
различных тематических парках для привлечения и внедрения опыта деятельности гостиниц Украины.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, размещение, тематический отель, сервис, поселение, тематический парк.

Summary. The article examines the experience of hotels in a theme park. The active development of entertainment infra-
structure and theme parks, in particular, led to the need to review the concept of theme parks only as an object of visitation and 
caused the emergence of so-called themed hotels, which have their own advantages and peculiarities of operation.

The purpose of the article: to generalize the experience of operating hotels in a theme park on the example of the experience 
of Disneyland Paris.

The paper examines the history of the creation of the theme park Disneyland Paris, and highlights the history of the appear-
ance of hotel infrastructure on the territory of the theme park. Based on the analysis of open sources of information, information 
on the hotel infrastructure of Disneyland Paris has been researched and summarized. It was found that for the service of tourists, 
both the own hotel infrastructure and those located nearby are involved, which allows to ensure the stay of tourists in establish-
ments of various comfort levels from 2 to 5 stars with the appropriate level of service and cost of living. The information about the 
services of the most comfortable hotel of the theme park Disneyland Hotel 5* was analyzed and summarized: the main categories 
of rooms were considered and the types and features of the Castle Club club rooms of the Disneyland Hotel 5* were character-
ized, indicating the area of the rooms, the main equipment, the possible number of guests and other features of the room. Ser-
vices for children are highlighted and briefly described. The main advantages of staying in a themed hotel have been determined.

All the obtained results of the conducted research on the peculiarities of the functioning of the hotel in the theme park on 
the example of Disneyland Paris were analyzed, systematized, grouped and summarized in the form of schemes, which can be 
used both in the process of training future specialists and for further research by scientists. The study of the Disneyland Hotel 
5* experience can lead to the further creation of themed hotels in Ukraine. In the future, it would be expedient to investigate 
and compare the experience of theme hotels in different theme parks in order to attract and implement the experience in the 
activities of hotels in Ukraine.

Key words: hotel business, accommodation facilities, theme hotel, service, settlement, theme park.

Постановка проблеми. Розвиненість інфраструк‑
тури відпочинку і розваг, поява численних 

аквапарків, тематичних парків, та їх активний 
розвиток та перетворення на могутню частину 
розваг, призвели до необхідності перегляду кон‑
цепції тематичних парків лише як об’єкту від‑
відування. Тематичні парки, окрім харчування 

й розваг почали пропонувати й розміщення для 
своїх відвідувачів і спричинили появу так званих 
тематичних готелів, що мають свої переваги й 
особливості функціонування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі‑
дження різних аспектів готельного бізнесу є пред‑
метом наукових досліджень багатьох вітчизняних 
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і закордонних науковців. Зокрема питанням функ‑
ціонування і розвитку готельного бізнесу, маркетин‑
гу й менеджменту готельних підприємств приділено 
увагу у роботах Ф. Котлера, Р. Браймера, С. Бай‑
лика, Ю. Волкова, В. Герасименко, А. Дуровича, 
А. Капліної, Т. Капліної, М. Мальської, І. Пол‑
чанінової, П. Пуцентейло, Х. Роглєва, А. Рябєва, 
Т. Ткаченко та інші. Однак питання дослідження 
закордонного досвіду функціонування готельних за‑
кладів, зокрема функціонування готелів у тематич‑
них парках потребує уваги й ретельних досліджень.

Мета статті: узагальнення досвіду функціону‑
вання готелів у тематичному парку на прикладі 
досвіду Діснейленду Париж.

Виклад основного матеріалу. Паризький Ді‑
снейленд було відкрито 12 квітня 1992 року. 
Фактичне розташування тематичного парку — 
м. Марн‑ля‑ Вале у 32 км від Парижу. Офіційна 
назва змінювалась: Euro Disney Resort (до 1993), 
Euro Disneyland Paris (1993–1994), Disneyland 
Paris (1994–2002), Disneyland Resort Paris (2002–
2009). Disneyland Paris (з вересня 2009 року) [2].

Діснейленд Париж включає п’ять тематичних 
зон: Adventureland (Країна пригод); Frontierland 
(Прикордоння); Main Street USA (Головна ву‑
лиця, США); Discoveryland (Земля відкриттів); 

Fantasyland (Країна фантазій). З 2002 року Діс‑
нейленд поповнився парком Студії Уолта Діснея, 
що примикає до парку атракціонів DLP та кварта‑
лу Disney Village. Disney Village розміром 20 фут‑
больних полів позиціонується як справжнє «мі‑
сто», яке відкрите навіть після закриття інших 
частин Діснейленду. У Disney Village розташо‑
вані численні магазини, ресторани, дискотека та 
комплекс кінотеатрів. Розташований в декількох 
хвилинах їзди від Діснейленду, Golf Disneyland є 
майданчиком для гольфу з 27 лунками.

Тематичний парк має розвинену готельну інф‑
раструктуру (рис. 1, 2).

Щоб забезпечити житлом своїх відвідувачів, 
було вирішено збудувати у комплексі 5 тис. го‑
тельних номерів. У березні 1988 року Дісней 
і рада архітекторів (Френк Гері, Майкл Грейвс, 
Роберт А. М. Стерн, Стенлі Тігерман і Роберт Вен‑
турі) прийняли рішення про створення виключ‑
но американської тематики, в якій кожен готель 
зображуватиме той чи інший регіон Сполучених 
Штатів. На момент відкриття у квітні 1992 року 
було збудовано сім готелів, у яких загалом розмі‑
щувалося 5 тис. 800 номерів [3].

Інформацію щодо готельної інфраструктури те‑
матичного парку можна знайти як на офіційному 

Рис. 1. Готельна інфраструктура Діснейленду Париж

Джерело: [4]
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Рис. 2. Дісней готелі

Джерело: [5]

Рис. 3. Готельна інфраструктура Діснейленду Париж

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3–7]
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Щоб забезпечити житлом своїх відвідувачів, було вирішено збудувати 

у комплексі 5 тис. готельних номерів. У березні 1988 року Дісней і рада 

архітекторів (Френк Гері, Майкл Грейвс, Роберт А. М. Стерн, Стенлі 

Тігерман і Роберт Вентурі) прийняли рішення про створення виключно 

американської тематики, в якій кожен готель зображуватиме той чи інший 

регіон Сполучених Штатів. На момент відкриття у квітні 1992 року було 

збудовано сім готелів, у яких загалом розміщувалося 5 тис. 800 номерів [3]. 

Інформацію щодо готельної інфраструктури тематичного парку 

можна знайти як на офіційному сайті [1], так і у багатьох інших відкритих 

джерелах [3-7]. Узагальнену інформацію щодо готельної інфраструктури 

Діснейленду Париж подано у вигляді рис. 3.  

 
Рис. 3. Готельна інфраструктура Діснейленду Париж 

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3-7] 

Готельна інфраструктура Disneyland Paris 

Disneyland Hotel (5 *); 
Disney’s Hotel New York (4 *); 
Disney’s Newport Bay Club (3*); 
Disney’s Sequoia Lodge (3*); 
Disney’s Hotel Cheyenne (2*) 
Disney’s Hotel Santa Fe(2*)  

Vienna International Dream Castle Hotel;  
Holiday Inn;  
Explorers My Travel Hotel;  
Kyriad Hotel; 

Disney готелі 

Інші Disney заклади 
розміщення 

Готелі, 
рекомендовані Disney  

Disney’s Davy Crockett Ranch (2*) – бунгало 
зі спальнею, кухнею та ванною кімнатою 

Готелі:  
Hotel Elysées Val d’Europe; 
Radisson SAS; 
дом з апартаментами: Pierre & Vacances 

Готелі, розташовані 
поряд  
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Рис. 4. Категорії номерів Disneyland Hotel 5*

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3–7]
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Рис. 4. Категорії номерів Disneyland Hotel 5* 
Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3-7] 

Готель Disneyland Hotel 5* 

- 496 номерів; 
- побудовано у вікторіанському стилі;  
- розташовано біля входу у Парк Disneyland. 

Standard room  
(34 кв. м) 

- спальня з двоспальним ліжком або двома 
двуспальними ліжками,  

- ванна кімната, фен, телефон, телевізор зі 
світовими каналами, радіо, кондиціонер, міні-
бар, сейф, цілодобове обслуговування у 
номері, Wi-Fi, hotel FastPass;  

- розміщення до 4 осіб одночасно;  
- дитяче ліжко для дітей до 3 років 
безкоштовно за запитом; 

- номери, розташовані на 1 поверсі мають 
невелику терасу (Luxury Terrace rooms). 

Family room  
(34 кв. м) 

- аналогічний номеру категорії Standard room, але 
має додаткове ліжко для дитини 

Номери Castle 
Club 

- номери клубної системи Castle Club, 
- розташовані на двох окремих поверхах,  
- вид на  легендарну Main Street, U.S.A.,  
- окремі ресепшн і ліфт, за допомогою якого 
можна безпосередньо потрапити до входу у 
Парк; 

- також гості клубних номерів отримують VIP 
FastPass квитки 

Castle Club room(34 кв. м) 

Castle Club Park View (34 кв. м) 

Junior suite* (59 кв. м) 

Tinker Bell suite (69 кв. м) 

Walt's apartment suite (84 кв. м) 

The Cinderella suite (112 кв. м) 
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Рис. 5. Типи клубних номерів Castle Club готелю Disneyland Hotel 5* 

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3-7] 

Номери Castle Club 

Castle Club room  
(34 кв. м): 

спальня з двоспальним ліжком або двома двуспальними 
ліжками, ванна кімната, фен, телефон, телевізор зі 
світовими каналами, радіо, кондиціонер, міні-бар, 
чай/кава, сейф, цілодобове обслуговування у номері, Wi-
Fi, hotel FastPass. Розміщення до 4 осіб одночасно. 
Дитяче ліжко для дітей до 3 років безкоштовно за 
запитом. 

Castle Club Park 
View (34 кв. м) 

аналогічний номеру категорії Castle Club room, з видом 
на парк Disneyland 

Junior suite* 
(59 кв. м) 

Tinker Bell suite  
(69 кв. м) 

атмосфера вікторіанського Лондону, спальня з King size 
bed і вітальня з диваном. Розташовано на третьому 
поверсі. З вікон вид на Сади «Фантазія». Макс. 
розміщення: 2 дор. + 2 дит. або 3 дор.. Можливість 
доєднати номер Castle Club room. 

Walt's apartment 
suite (84 кв. м) 

сьют для сімейного розміщення. Окрема обідня зона з 
баром. Спальня с King size bed і вітальня з диваном. Вид 
на сад. Макс. розміщення: 2 дор. + 2 дит. або 3 дор.  

The Cinderella 
suite  (112 кв. м) 

тематичне оформлення номеру. Вітальня з зоною 
харчування, спальня з King size bed, ванна кімната, 
гідромасажна ванна, балкон. Вид на парк «Диснейленд» 
(Main Street, і Замок Сплячої Красуні). Макс. 
розміщення: 2 дорослих. Можливо приєднати номер 
Castle Club room. 

розташовані у східному та західному крилі готелю (у 
вежах). Висока стеля, зручна вітальня, диван, що 
розкладається (на 1 дор. чи 2 діт.), простора спальня (на 
двох). Можливість доєднати номер Castle Club room. 
Вид на сад. Макс. розміщення: 2 дор. + 2 дит. або 3 дор. 
Сьюти «Джуніор» не розташовані у Castle Club, однак 
обслуговування здійснюється за клубною системою. 

The Sleeping 
Beauty suite  
(187 кв. м) 

тематичне оформлення номеру. Вітальня з каміном і 
роялем, їдальня (на 10 осіб), обладнана кухня, спальня, 
ванна кімната з гідромасажною ванною. Панорамний 
вид на весь парк «Диснейленд» і Замок Сплячої 
Красуні. Макс. розміщення: 2 дорослих. Можливо 
приєднати номер Castle Club room. 

Рис. 5. Типи клубних номерів Castle Club готелю Disneyland Hotel 5*

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3–7]
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сайті [1], так і у багатьох інших відкритих джере‑
лах [3–7]. Узагальнену інформацію щодо готель‑
ної інфраструктури Діснейленду Париж подано 
у вигляді рис. 3.

Таким чином, розміщення гостей тематичного 
парку забезпечує доволі розвинена готельна інф‑
раструктура — і власна і розташована поруч.

Потенційні відвідувачі можуть обрати готелі 
категорій від 2* до 5* із відповідним рівнем сер‑
вісу і вартості проживання.

Інформацію про послуги найбільш комфорта‑
бельного готелю узагальнено у вигляді рис. 4–6.

Забронювати проживання у готелях можливо 
безпосередньо з офіційного сайту Діснейленду Па‑
риж [1], де можна обрати потрібний готель та дату 
розміщення.

Загалом розміщення у тематичному готельно‑
му закладі має низку переваг: наприклад — пов‑
не занурення у атмосферу тематичного парку, 
бо зазвичай, у тематичному парку пропонується 
розміщення, що відображає єдину тематику з те‑
матичним парком; місця для селфі з персонажа‑
ми, додатковий час (Extra Magic Time) в парках 
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https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7 
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Рис. 6. Послуги для дітей готелю Disneyland Hotel 5* 
Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3-7] 

 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямі. Проведене дослідження дозволило 

узагальнити особливості функціонування готелю у тематичному парку на 

прикладі Діснейленду Париж. 

Дослідження досвіду Disneyland Hotel 5* може започаткувати в 

подальшому створення тематичних готелів в Україні. У подальшому 

доцільно б було зосередити зусилля науковців на дослідженні і порівнянні 

досвіду тематичних готелів у різних тематичних парках для залучення і 

впровадження досвіду в діяльність готелів України. 

 

Література 
1. Офіційний сайт Діснейленд Париж. URL: 

https://www.disneylandparis.ru/disney-hotels/disneyland-hotel.html 

Послуги для дітей 

Дитячий 
майданчик  
Club Minnie 

Зал гральних 
автоматів  

Mad Hatter’s  

Кімната 
перетворень 

творча майстерня (діти малюють і розфар-
бовують), телевізійна зона, де можна подивитись 
канал Дісней та пограти у ігри Дісней. Є доступ 
лише для дітей старше 4 р, макс. допустимий час 
перебування – 2 год. Закрита у певні дні. 
Інформація про години та порядок функціо-
нування на стойці консьєржа 

зал відео ігор; жетони можна отримати у гральному 
залі 

Кімната, де можна відчути себе улюбленою 
героїнею – Білосніжкою, Попелюшкою, чи будь-
якою іншою принцесою (за додаткову плату) 

Дісней: можливість входу до парків до офіційного 
часу відкриття який може варіюватися залежно 
від дати візиту.

Усі готелі Діснейленду Париж приймають гос‑
тей з обмеженими можливостями та особливими 
потребами (також вітаються собаки‑ поводирі та 
помічники).

Можливо придбання пакетів послуг у готелях 
включають проживання у готелі, білети до обох 
парків Дісней та безкоштовну парковку при го‑
телі.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Проведене 
дослідження дозволило узагальнити особливості 
функціонування готелю у тематичному парку на 
прикладі Діснейленду Париж.

Дослідження досвіду Disneyland Hotel 5* може 
започаткувати в подальшому створення тематич‑
них готелів в Україні. У подальшому доцільно б 
було зосередити зусилля науковців на дослідженні 
і порівнянні досвіду тематичних готелів у різних 
тематичних парках для залучення і впровадження 
досвіду в діяльність готелів України.

Рис. 6. Послуги для дітей готелю Disneyland Hotel 5*

Джерело: узагальнено автором на основі [1; 3–7]
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Анотація. У статті висвітлено вплив цифровізації на функціонування готельного бізнесу в Україні, зокрема розглянуто 
особливості сервісного обслуговування в готельних закладах на прикладі поселення. Сервісний процес у готельних закладах є 
досить сталим і багато років не змінювався. Безумовно, кожна держава та окремий готель можуть мати особливості процесу 
обслуговування, що може регламентуватися певними нормативними актами, розпорядженнями, на різних рівнях або політи-
кою, особливостями та технологічним процесом окремого готельного підприємства. Однак сучасний світ потребує урахування 
інновацій у здійсненні бізнес процесів і готельні підприємства України одними з перших почали активно використовувати 
цифрові документи в сервісній діяльності. Мета статті — дослідження впливу цифровізації на зміни в процесі обслуговування 
гостей та особливостей застосування цифрових документів гостей і додатку Дія при реєстрації поселення гостей.

Розглянуто стандартну процедуру поселення у готелі та оновлену процедуру із застосуванням цифрових документів. 
Охарактеризовано досвід готельних підприємств, що першими розпочали впровадження реєстрацію поселення клієнтів за 
цифровими документами. Охарактеризовано процедуру підтвердження особи з застосуванням цифрових документів та 
розглянуто особливості перевірки цифрових документів. Виявлено та охарактеризовано два варіанти використання цифрових 
документів у готелях — сценарій шеринг та сценарій Дія.QR їх. Охарактеризовано процедуру створення і особливості Дія.QR у 
готельних закладах та виявлено переваги використання. Усі отримані результати проведеного дослідження щодо особливос-
тей цифровізації готельного господарства України проаналізовано, систематизовано, згруповано та узагальнено у вигляді 
схем, що може використовуватися як у процесі навчання майбутніх фахівців так і для подальших досліджень науковцями.

Ключові слова: готельний бізнес, заклади розміщення, цифровізація, Дія.QR, сервіс, поселення, цифрові документи.

Аннотация. В статье отражено влияние цифровизации на функционирование гостиничного бизнеса в Украине, в част-
ности, рассмотрены особенности сервисного обслуживания в гостиничных заведениях на примере поселения. Сервисный 
процесс в гостиничных заведениях достаточно устойчив и много лет не менялся. Безусловно, каждое государство и отдель-
ная гостиница могут иметь особенности процесса обслуживания, который может регламентироваться определенными 
нормативными актами, распоряжениями, на разных уровнях или политикой, особенностями и технологическим процес-
сом отдельного гостиничного предприятия. Однако современный мир требует учета инноваций в осуществлении бизнес- 
процессов и гостиничные предприятия Украины одними из первых стали активно использовать цифровые документы в 
сервисной деятельности. Цель статьи — исследование влияния цифровизации на изменения в процессе обслуживания 
гостей и особенностей применения цифровых документов гостей и приложения «Дия» при регистрации поселения гостей.

Рассмотрена стандартная процедура поселения в гостиничном предприятии и обновленная процедура с примене-
нием цифровых документов. Охарактеризован опыт гостиничных предприятий, которые первыми приступили к внедре-
нию регистрации поселения клиентов по цифровым документам. Охарактеризована процедура подтверждения лично-
сти с применением цифровых документов и рассмотрены особенности проверки цифровых документов. Выявлены и 
охарактеризовано два варианта использования цифровых документов в отелях — сценарий шеринг и сценарий Дия.QR. 
Охарактеризована процедура создания и особенности Дия.QR в гостиничных заведениях и выявлены преимущества 
использования. Все полученные результаты проведенного исследования особенностей цифровизации гостиничного 
хозяйства Украины проанализированы, систематизированы, сгруппированы и обобщены в виде схем, которые могут 
использоваться как в процессе обучения будущих специалистов, так и для дальнейших исследований учеными.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, средства размещения, цифровизация, Дия.QR, сервис, поселение, цифровые 
документы.

Summary. The article highlights the impact of digitalization on the functioning of the hotel business in Ukraine, in particular, 
the peculiarities of service in hotel establishments are considered on the example of a settlement. The service process in hotel 
establishments is quite stable and has not changed for many years. Of course, each state and individual hotel may have specif-
ics of the service process, which may be regulated by certain regulations, orders, at different levels, or the policy, features, and 
technological process of an individual hotel enterprise. However, the modern world needs to take into account innovations in the 
implementation of business processes, and hotel enterprises of Ukraine were among the first to actively use digital documents in 
service activities. The purpose of the article is to study the impact of digitalization on changes in the guest service process and 
the features of using digital guest documents and the Diia application when registering guest accommodation.

The standard hotel check-in procedure and the updated procedure using digital documents are considered. The experience 
of hotel enterprises, which were the first to start the implementation of registration of customer accommodation based on 
digital documents, is characterized. The procedure of identity verification using digital documents is characterized and the fea-
tures of checking digital documents are considered. Two options for the use of digital documents in hotels were identified and 
characterized — the sharing scenario and the Diia.QR scenario. The creation procedure and features of Diia.QR in hotel estab-
lishments were characterized and the advantages of its use were revealed. All the obtained results of the conducted research 
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on the peculiarities of digitalization of the hotel industry in Ukraine were analyzed, systematized, grouped and summarized in 
the form of schemes that can be used both in the process of training future specialists and for further research by scientists.

Key words: hotel business, accommodation facilities, digitalization, Diia.QR, service, settlement, digital documents.

Постановка проблеми. Цифровізація нашої 
країни спричинила певні позитивні зрушення 

у технологічних та бізнес процесах майже усіх 
сфер бізнесу у тому числі й у готельному бізнесі. 
Незважаючи на досить сталу практику організації 
технологічних процесів у готелях процес поселення 
у готелі зазнав позитивного впливу цифровізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи‑
тання цифровізації готельних закладів відносно нове 
й ще не отримало належної уваги науковців. В той 
же час у сучасних дослідженнях, зокрема у роботах 
Кравченко А. В., Бойко В. В. [1] Ощипок І. М. [2] 
вже розглядалися окремі питання цифровізації ту‑
ристського та готельно‑ ресторанного бізнесу. Однак 
питання подальшого дослідження особливостей тех‑
нологічного процесу готельних підприємств, а саме 
використання електронних документів дія поселен‑
ня гостей в умовах цифровізації є актуальним.

Мета статті: дослідження впливу цифровізації 
на зміни в процесі обслуговування гостей особли‑
востей застосування цифрових документів гостей 
та додатку Дія при реєстрації поселення гостей.

Виклад основного матеріалу. Порядок надання 
послуг у готелях регламентується згідно п. 4 «Пра‑
вил користування готелями й аналогічними засо‑
бами розміщення та надання готельних послуг»: 
«Номер (місце) в готелі надається споживачу при 
пред’явленні паспорта або іншого документа, який 

засвідчує особу (паспорт громадянина України, 
паспорт громадянина України для виїзду за кор‑
дон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвід‑
чення особи моряка, посвідка на проживання осо‑
би, яка мешкає в Україні, але не є громадянином 
України, національний паспорт іноземця або доку‑
мент, що його замінює, та віза на право перебуван‑
ня в Україні (якщо інше не передбачено чинними 
двосторонніми угодами), свідоцтво про народження 
неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчен‑
ня водія, для військових — особове посвідчення або 
військовий квиток, посвідчення, яке видане за міс‑
цем роботи споживача, та ін.), і заповненні анкети 
встановленого центральним органом виконавчої 
влади з питань туризму зразка [3].

Раніше на процес реєстрації гості витрачали 
більше часу. Адміністратор або просив докумен‑
ти для заповнення даних, або сканував їх. Зараз 
же цей процес буде оптимізований і займатиме не 
більше хвилини.

Відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи що підтвер‑
джують громадянство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус» [4], який набрав чинно‑
сті з 23 серпня 2021 року, підприємства, установи 
та організації не можуть відмовити громадянам 
у прийомі цифрових документів.

Рис. 1. Підтвердження особи при типовій процедурі поселення в готель
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Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або 

документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо 

інше не передбачено чинними двосторонніми угодами), свідоцтво про 

народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для 

військових - особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке 

видане за місцем роботи споживача, та ін.), і заповненні анкети 

встановленого центральним органом виконавчої влади з питань туризму 

зразка [3]. 

 

Рис. 1. Підтвердження особи при типовій процедурі поселення в готель 
 

Раніше на процес реєстрації гості витрачали більше часу. 

Адміністратор або просив документи для заповнення даних, або сканував 

їх. Зараз же цей процес буде оптимізований і займатиме не більше хвилини.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» [4], який набрав чинності з 23 серпня 2021 року, підприємства, 

Стандартна процедура поселення в готелі  

Гість вносить дані свого паспорта або водійського 
посвідчення до реєстраційної картки 

Гість надає документи у службу Reception  на перевірку 

Представник служби Reception перевіряє дані паспорта 
або водійського посвідчення  
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Україна — перша держава у світі, де можна ко‑
ристуватися цифровими паспортами без паперових 
чи пластикових аналогів.

Можливості цифровізації країни почали актив‑
но застосовувати у готельних закладах, зокрема 
при поселенні гостей. Тому доцільно проаналізу‑

вати особливості обслуговування гостей за онов‑
леною процедурою.

Мережа готелів Reikartz Hotel Group започат‑
кувала поселення гостей згідно електронної версії 
паспорту у додатку Дія з 07 липня 2020 р., про 
що повідомила на своїй офіційній сторінці [6].
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установи та організації не можуть відмовити громадянам у прийомі 

цифрових документів.  

Україна — перша держава у світі, де можна користуватися цифровими 

паспортами без паперових чи пластикових аналогів. 

 
Рис. 2. Цифрові документи в Дії 

Джерело: укладено авторами на основі [5] 
 

Можливості цифровізації країни почали активно застосовувати у 

готельних закладах, зокрема при поселенні гостей. Тому доцільно 

проаналізувати особливості обслуговування гостей за оновленою 

процедурою. 

Мережа готелів Reikartz Hotel Group започаткувала поселення гостей 

згідно електронної версії паспорту у додатку Дія з 07 липня 2020 р., про що 

повідомила на своїй офіційній сторінці [6]. 

Цифрові документи в «Дії» 

• паспорт громадянина України (ID-картка); 
• паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

(біометричний та не біометричний). У паспортах 
відображається місце проживання на момент видачі 
паспорта (із запуском РТГ буде відображення актуального 
місця проживання); 

• картка платника податків (РНОКПП); 
• свідоцтво про народження дитини (відображається в 

застосунку батьків); 
• є-Документ (тимчасовий документ на період воєнного 

стану); 
• довідка ВПО; 
• студентський квиток; 
• посвідчення водія; 
• свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу; 
• страховий поліс транспортного засобу; 
• COVID-сертифікат (внутрішній, міжнародний). 
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Особливим пріоритетом у філософії компанії Reikartz є висока 

клієнтоорієнтованість. Тому компанія намагається покращувати рівень 

обслуговування і сервісу, щоб у клієнтів залишилися лише приємні спогади 

про перебування у готелях мережі. І саме тому, компанія Reikartz офіційно 

заявила, що більше не потрібно носити з собою паперові документи, 

достатньо лише показати на стійці рецепції додаток «Дія» із попередньо 

завантаженими туди особистими даними. Таким чином згідно оновленої 

процедури поселення гостей до готелів мережі (див рис.3) більше не 

потрібно надавати готелю копії своїх документів, достатньо лише мати 

смартфон і додаток  «Дія». 
 

 
 

Рис. 3. Процедура поселення гостей до готелів за оновленою процедурою 
Джерело: укладено авторами на основі [6] 
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мережею в Україні, яка запровадила технологію передачі даних через 

штриховий код застосунку Дія до системи готелю Servio HMS. Об’єкти 

мережі, де вона буде використовуватися: Wall Street by Ribas, Ribas Karpaty, 

Bortoli by Ribas, Hotel BossFor by Ribas, Play Hotel by Ribas.  

На офіційному сайті мережі Ribas Hotels Group [7] викладено 

особливості процедури реєстрації: у готелях мережі встановлені сканери, за 
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Джерело: укладено авторами на основі [6]

Рис. 2. Цифрові документи в Дії

Джерело: укладено авторами на основі [5]
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Особливим пріоритетом у філософії компанії 
Reikartz є висока клієнтоорієнтованість. Тому 
компанія намагається покращувати рівень обслу‑
говування і сервісу, щоб у клієнтів залишилися 
лише приємні спогади про перебування у готелях 
мережі. І саме тому, компанія Reikartz офіційно 
заявила, що більше не потрібно носити з собою 
паперові документи, достатньо лише показати на 
стійці рецепції додаток «Дія» із попередньо заван‑
таженими туди особистими даними. Таким чином 
згідно оновленої процедури поселення гостей до 
готелів мережі (див рис. 3) більше не потрібно 
надавати готелю копії своїх документів, достатньо 
лише мати смартфон і додаток «Дія».

З 6 травня 2021 року Ribas Hotels Group стала 
першою готельною мережею в Україні, яка запро‑
вадила технологію передачі даних через штриховий 
код застосунку Дія до системи готелю Servio HMS. 
Об’єкти мережі, де вона буде використовуватися: 
Wall Street by Ribas, Ribas Karpaty, Bortoli by Ri‑
bas, Hotel BossFor by Ribas, Play Hotel by Ribas.

На офіційному сайті мережі Ribas Hotels Group 
[7] викладено особливості процедури реєстрації: 
у готелях мережі встановлені сканери, за допо‑
могою яких адміністратори зчитують штрихкод 
документа в Дії для реєстрації. Гостю потрібно 
лише підтвердити запит у застосунку на переда‑
чу копії цифрового документа. Цифрові копії до‑
кументів передаються до інформаційної системи 
готелю Servio HMS.

У процесі передачі отримувачу даних надава‑
тиметься цифрова копія електронного документа 
у форматі PDF (підписана КЕПом Дії та з накла‑
денням позначки дати, часу та назви отримувача 
даних), а також метадані у форматі JSON із від‑
повідними полями з документа.

Станом на 17 вересня 2021 р. вже багато готе‑
лів надавали можливість використовувати цифро‑
ві копії документів просто зі смартфону.

Одночасно з типовою процедурою поселення 
в готелях див. рис. 1, для підтвердження особи 
використовують цифрові документи див. рис. 4. 

Рис. 4. Підтвердження особи з застосуванням цифрових документів

Джерело: укладено авторами на основі [5; 9; 10]
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Рис. 4. Підтвердження особи з застосуванням цифрових документів 
Джерело: укладено авторами на основі [5; 9; 10] 

 

Рис. 5. Особливості перевірки цифрових документів 

Джерело: укладено авторами на основі [5] 
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Копія цифрового документа потрапить на 
пошту адміністратора 

Відсканувати додатком «Дія» QR-код, який 
розміщено на рецепції готелю та підтвердити 

передачу даних 

Завантажити застосунок «Дія». Мати 
документи (паспорт, ІD-картку, закордонний 

паспорт та інш.) у застосунку «Дія» 
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підготовка 

Цифрова копія потрапить до системи готелю 

Варіанти 
підтвердження 
особи при 
поселенні в 
готель 

Особливості перевірки цифрових 
документів  

Документ у застосунку «Дія» буде доступним 
офлайн, але важливим фактором під час звірки 

даних є дата його останнього оновлення 

Не можна використовувати скріншот документа з 
застосунку «Дія» 

Цифровий документ не вважається чинним у разі 
відсутності фото або технічних проблем 
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Особливості перевірки цифрових документів уза‑
гальнено на рис. 5.

Документи в застосунку Дія — це цифрові ана‑
логи паперових; вони мають таку ж юридичну 
силу.

Відповідно копії цифрових документів — це 
підписані та зашифровані файли у форматі PDF 
із даними користувача, які формуються з інфор‑
мації з державних реєстрів та надсилаються через 
застосунок Дія. Окрім PDF‑файлів, передаються 
також метадані у форматі JSON із відповідними 
полями з документа.

Копія цифрового документа — відображення 
в електронному вигляді інформації про особу, 
яка міститься в державних реєстрах. Така ко‑
пія, завірена КЕПом Дії, передається отримувачу 
у pdf‑форматі. На ній вказана точна дата ство‑
рення та назва організації, якій було надіслано 
таку копію.

Перелік готельних закладів України, у яких 
вже можна поділитися цифровими копіями до‑
кументів у Дії вже перевищує 50 закладів (див. 
рис. 6).

Нині існує два варіанти використання цифро‑
вих документів у готелях:

1. Сценарій шеринг: інтеграція з розробниками 
програмного забезпечення та інтеграторами для 
готелів (так вже працюють такі інтегратори як 
Servio та Easy MS; в процесі інтеграції знаходять‑
ся HRS, HSL, Royal Sale, тому якщо готелі вико‑
ристовують цих інтеграторів, процес технічного 
налаштування не займе багато часу);

2. Сценарій Дія.QR: за умови відсутності ін‑
формаційної системи, готелі можуть налаштувати 
Дія.QR та отримувати копії документів на елек‑
тронну адресу.

Шеринг — сервіс, що дозволяє отримати копії 
цифрових документів користувача застосунку Дія 
(фізичної особи) за його згоди одразу в систему орга‑
нізації (налаштовується шляхом інтеграції по АРІ). 
У процесі шерингу отримувачу даних надається 
цифрова копія е‑документа у форматі pdf (підписана 
КЕПом Дії та з накладенням позначки дати, часу та 
назви отримувача даних), а також метадані у фор‑
маті JSON із відповідними полями з документа.

Сценарій Шеринг доступний у двох форматах:
• Офлайн. За сценарієм шерингу офлайн спів‑

робітник готелю сканує штрих‑код е‑докумен‑
та або вводить вручну в інформаційну систему 
13‑значний код, що зазначений під штрих‑ кодом. 
Клієнт отримує запит на передачу копії цифро‑
вих документів із застосунку Дія та підтверджує 
передачу цих документів разом із метаданими на 
сервер готелю.

• Онлайн (AppToApp). За сценарієм AppToApp 
можна дистанційно ідентифікувати особу на сайті 
закладу або у застосунку при бронюванні номера 
готелю, використовуючи діплінк для авторизації 
через Дію (він може бути у вигляді кнопки або 
QR‑коду). Після переходу за посиланням особа 
отримує запит на передачу копії цифрових доку‑
ментів та підтверджує таку передачу.

Розглянемо особливості Дія.QR. На офіційному 
порталі «Дія» на вкладці Дія QR [5; 9] можна 
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Рис. 4. Підтвердження особи з застосуванням цифрових документів 
Джерело: укладено авторами на основі [5; 9; 10] 

 

Рис. 5. Особливості перевірки цифрових документів 

Джерело: укладено авторами на основі [5] 
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даних є дата його останнього оновлення 
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застосунку «Дія» 
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Джерело: укладено авторами на основі [5]
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Рис. 6. Готельні заклади, в яких можна поділитися цифровими копіями 

документів у Дії 
Джерело: укладено авторами на основі [8] 
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забезпечення та інтеграторами для готелів (так вже працюють такі 
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BONAPART HOTEL & APARTMENTS; Black Sea Hotel Group; 
Zolote Runo Hotel; Riviera House; Hipstel Hostel; Pirs Hostel; Готель 
Мараморош; Готель Капуста; Menorah Hotel; Alfavito Hotel. 
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Джерело: укладено авторами на основі [8]

створити QR‑код, за яким можна отримувати 
електронні копії цифрових документів користува‑
чів Дії на свою електронну пошту. Дія.QR розро‑
блено для використання виключно у відділеннях, 
центрах надання послуг, офісах тощо. Розміщення 
на онлайн‑ ресурсах заборонено.

Послугу отримати може: малий та середній 
бізнес; громадські організації; органи державної 
влади; органи місцевого самоврядування, у тому 
числі відділи ЦНАП. Створити Дія.QR може лише 
керівник юридичної особи або фізична особа‑ 
підприємець.

Послугу можна отримати онлайн, для чого не‑
обхідно зареєструватися чи авторизуватися в ка‑
бінеті на порталі дія за допомогою електронно‑
го підпису; ознайомитись з умовами публічної 
оферти, перевірити коректність даних у Заяві та 
оновити їх за необхідності у профілі користувача 
та підписати заяву електронним підписом; запов‑
нити дані про відділення, в яких запитуватимуть 
копії цифрових документів; заповнити дані про 

послуги, для надання яких потрібно запитувати 
копії цифрових документів та обрати перелік не‑
обхідних копій документів; перейти до розділу 
«Мій бізнес — Мої Дія.QR та завантажити коди; 
розмістити QR‑коди в доступному для сканування 
місці; отримувати копії цифрових документів на 
вказану пошту.

Безумовно, використання як щерінгу, так 
і Дія.QR у готельних закладах має певні перева‑
ги, які узагальнено на рис. 8.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Проведене 
дослідження дозволило узагальнити особливості 
використання цифрових документів для ідентифі‑
кації клієнтів при поселенні у готельний заклад.

Впровадження розглянутих цифрових техноло‑
гій у роботу готельних закладів — ще один крок 
до поліпшення рівня сервісу в країні. У подальшо‑
му доцільно б було зосередити зусилля науковців 
на дослідженні особливостей цифровівзації інших 
технологічних процесів у готельних закладах.
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Рис. 7. Особливості Дія.QR у готельних закладах 
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створити окремі QR-коди для кожного відділення (підрозділу). 

Також необхідно створити окремі QR-коди в кожному відділенні для 
послуг, де потрібний різний перелік документів. Якщо в одному 

відділенні потрібно запитувати однаковий перелік документів для 
кількох послуг – можна створити для них один QR-код  

Створити QR-код може лише керівник юридичної особи або фізична 
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Якщо потрібна роздрукована копія документу, а не електронна, її завжди 
можна роздрукувати, бо копія надсилається у форматі pdf на електронну 

пошту 

QR-код містить інформацію, зокрема про адресу надання послуг, при 
зміні якої потрібно згенерувати новий QR-код; бо, якщо було змінено 
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побачить розбіжність та може скасувати запит 

Організація не отримує копії всіх документів, які є в користувача в дії, а 
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Рис. 7. Особливості Дія.QR у готельних закладах

Джерело: укладено авторами на основі [5; 9]
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Джерело: укладено авторами на основі [5; 9] 

Послугу можна отримати онлайн, для чого необхідно зареєструватися 

чи авторизуватися в кабінеті на порталі дія за допомогою електронного 

підпису; ознайомитись з умовами публічної оферти, перевірити коректність 

даних у Заяві та оновити їх за необхідності у профілі користувача та 

підписати заяву електронним підписом; заповнити дані про відділення, в 

яких запитуватимуть копії цифрових документів; заповнити дані про 

послуги, для надання яких потрібно запитувати копії цифрових документів 

та обрати перелік необхідних копій документів; перейти до розділу «Мій 

бізнес – Мої Дія.QR та завантажити коди; розмістити QR-коди в доступному 

для сканування місці; отримувати копії цифрових документів на вказану 

пошту. 

Безумовно, використання як щерінгу, так і Дія.QR у готельних 

закладах має певні переваги, які узагальнено на рис. 8. 

 
Рис. 8. Переваги використання Дія.QR у готельних закладах 

Джерело: укладено авторами на основі [5; 9; 10] 

Переваги використання Дія.QR у 
готельних закладах 

Оптимізація процесу надання послуг 

Шеринг копій цифрових документів  

Підтвердження особи за декілька секунд 

Економія коштів на папір, принтер, роздруківку, зберігання та 
утилізацію паперових копій 

Швидкий пошук документів (паспорт, ІD-картку, закордонний 
паспорт та інш.) у базі даних 

Дотримання прав громадян на отримання адміністративної послуги  

Рис. 8. Переваги використання Дія.QR у готельних закладах

Джерело: укладено авторами на основі [5; 9; 10]
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Summary. Today, international corporations are an important element in the development of the world economy and inter-
national economic relations. Corporations contribute to intensifying international competition and deepening the international 
division of labor. Modern corporations are increasingly influencing international economic relations and the world economy as 
a whole, becoming the most important economic entities in the world economic system. International corporations are charac-
terized by the creation of international production, high intensity of trade between countries, independence in decision- making 
and interstate mobility. The current stage of development shows not only a high level of competition between corporations, but 
also the emergence of strategic alliances. The basis of the new global economic system are corporations that own significant 
financial resources, introduce advanced technologies, have large spatial sales markets and conduct an active, global investment 
policy. The key role of international corporations in international economic relations is explained by the fact that they are the 
engine of the world economy and the leading factor in international specialization and world trade. They are an important figure 
at the current stage of development of the world economy. Attracting foreign direct investment brings the country access to 
financial resources, namely, facilitates integration into global economic processes, access to foreign markets. The activities of 
corporations are quite extensive on the territory of Ukraine. Ukraine must use all the positive aspects of the activities of corpo-
rations and neutralize all the negative consequences, keep the emphasis on national priorities. International corporations mean 
a large association that uses an international approach, involves the development of international production and sales, with 
a central place of decision- making, and branches around the world. Corporations directly influence the economy in which they 
operate, accelerate the process of internalization and scientific and technical progress, and raise the social and material level of 
the population, which will provide an opportunity to purchase goods and services of international companies.

Key words: International Corporation, globalization process, investment climate, regionalization, transnationalization of 
capital.
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Statement of the problem. International corpo‑
rations are the most important element of the 

development of the world economy, international 
trade and international economic relations. Their 
active development in the last tens of years reflects 
the aggravation of international competition, the 
deepening of the international division of labor. One 
of the most relevant processes is globalization, which 

determines the development trend of the modern 
world economy, penetrates into all spheres of society, 
from the corporation to the person, on which political 
and economic processes in the world depend.

Analysis of recent researches and publications. 
Today’s international corporations have no alle‑
giance to particular governments and pay very lit‑
tle attention to national borders. Corporations are 
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global in scope as they manufacture products, sell 
them, and attract financial resources in any way 
that best suits their long‑term strategic goals. They 
are able to raise capital from any developed market, 
and they are encouraged to this desire by the min‑
imization of costs and the maximization of profit. 
The issues of the activities of international corpo‑
rations in the conditions of globalization are most 
fully addressed by such authors as Sikorskyi I., 
Kuzjoma O. Ju., Rubнnovб S., Sebti M. [3; 4; 6].

Formulation purposes of article (problem). De‑
termine the essence and meaning of international 
corporations; to analyze the process of evolution 
of forms and models of corporation activity; to re‑
veal the specifics of their activity and conduct an 
analytical study of the development of corporations 
in the economy; determine exactly what role the 
corporation plays in the conditions of globalization; 
to determine and substantiate the prospects of the 
activities of international corporations, in partic‑
ular, increasing the volume of investments in the 
territory of Ukraine.

The main material. An overview of the main ma‑
terial. International corporations appear as direct 
participants in all aspects of global economic rela‑
tions, as “engines” of the world economy. The cor‑
poration, on the one hand, is a product of the rapid 
development of international economic relations, 
and on the other hand, they themselves represent 
a powerful mechanism of influence on them. Ac‑
tively influencing international economic relations, 
international corporations form the main relations, 
change their previously created forms.

Modern corporations, in addition to the existing 
international exchange of goods and services, creat‑
ed international production, the corresponding in‑
ternational sphere of services and the international 
financial sphere, which directly contributed to the 
transformation of mainly local (interstate, regional) 
international economic relations into global corpora‑
tions, transformed the world economy into interna‑
tional production, ensured the development of the 
scientific and technical process in all its directions: 
technical level and product quality, production ef‑
ficiency, improvement of management forms, enter‑
prise management. They operate through their sub‑
sidiaries and branches in dozens of countries around 
the world under a single research, production and 
financial strategy formed in their “brain trusts”, 
have huge research, production and market poten‑
tial, which ensures high development dynamics.

Let’s pay attention to the situation that has 
developed since 2019, when the appearance of 

COVID‑19 was expected that the combined supply 
and demand shock was expected to lead to a dra‑
matic collapse in trade. However, trade in goods 
bounced back quite rapidly, although trade in ser‑
vices still remains sluggish [1, p. 87–107].

Considering the impact of pandemic factors on 
trade (forecast), it was found that characteristic of 
that countries whose experience of the pandemic 
was more severe (more COVID‑19 cases, more strin‑
gent containment measures, or less mobility) showed 
“excess import demand” for goods — that is, the fall 
in goods imports was smaller than predicted by the 
model (Figure 1).

Domestic factors specific to the pandemic played 
an important role in determining trade patterns in 
2020. The main factors of influence can be attribut‑
ed to: first, the rapid recovery in goods trade may 
reflect a general switching in consumer spending 
away from services to goods — such as remote‑ 
working equipment and medical goods — created by 
pandemic‑ specific conditions. Second, part of the 
shift could be driven by a simple reallocation of 
income toward goods because some services were 
unavailable.

Third, it is possible that as countries with more 
severe lockdowns experienced a sharp contraction 
in the production of some goods domestically, they 
were pushed to import them instead.

The phenomenon of globalization during the last 
20–25 years is one of the main objects of social 
science research. Despite the large amount of sci‑
entific and journalistic literature, the process of 
globalization, its development, emerging problems 
and consequences have not been fully studied. To 
a greater extent, this is related to the diversity and 
development of existing agents and actors, the com‑
plication of interaction processes between them, the 
change of roles and influence. International corpo‑
rations have become just such agents and managed 
to benefit more than other participants from the 
changes taking place.

International cooperation on resilience‑ enhancing 
policies can yield both individual and collective ben‑
efits, and coordinated actions by members can lever‑
age synergies. Multilateral initiatives adopted by 
governments in relation to previous shocks provide 
substantial arguments in favour of countries coop‑
erating to assist those under stress in containing 
crises. Cooperation can help internalize some cross‑
border spillovers, thereby improving resilience. This 
subsection discusses how cooperation on a broad set 
of economic and financial policies can complement 
trade cooperation, and describes the synergies be‑
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tween trade cooperation and cooperation on disaster 
risk reduction [8, p. 128].

International cooperation also plays a role in as‑
sisting countries that are hit harder and/or lack 
resources and abilities to cope.

Among the main competitive advantages, which 
are the basis of the effective activity of corpora‑
tions, the following can be distinguished: unimped‑
ed ownership and access to natural resources, cap‑
ital and results of scientific research and research 
and design works around the world; horizontal di‑
versification into different industries or vertical 
integration according to the technological principle 
within the framework of a single industry, which 
in both cases ensure economic stability and finan‑
cial stability of corporations; the possibility of free 
choice when locating the company’s enterprises in 
different countries, taking into account the size of 
their national markets, rates of economic growth, 
prices, availability of economic resources, as well 
as political stability; low cost of financial resources 
due to wider possibilities of their attraction; econ‑
omy on the scale of the enterprise; the possibility 
of using state foreign economic policy in various 
countries in the interests of corporations; continu‑
ous information about the state of commodity, cur‑
rency and financial markets in different countries, 
which allows to promptly direct capital flows to 
those countries where there are favorable conditions 
for obtaining maximum profit; access to qualified 
staff and virtually unlimited opportunities for their 
selection [6, p. 125].

These competitive advantages that allow corpo‑
rations to rapidly develop and be competitive com‑
pared to other companies.

Corporate Knights’ 2022 ranking of the world’s 
100 most sustainable and world’s greenest firms 
corporations is based on a rigorous assessment of 
nearly 7,000 public companies with revenue over 
US$1 billion (Table 1).

Keeping capital, technology and people turnover 
at a decent level, the main corporations contribute 
more to the growth of the economy and the develop‑
ment of the host national economies, including: re‑
ducing the acuteness of the foreign exchange deficit 
associated with imports, which means transferring 
at least part of the production to other countries, 
still imported; improvement of the culture of con‑
ducting business and consumption of goods and ser‑
vices according to international standards; provision 
of additional jobs for the local population, which is 
especially important for countries where the arrival 
of labor‑ intensive capacities will provide an oppor‑
tunity to use mostly physical, not machine, labor.

The predominant characteristic of the develop‑
ment of international corporations is the development 
of intra‑ corporate relations within these corporations. 
Internal trade between individual branches and sub‑
sidiaries of the corporation is widespread in different 
countries, which in its form is international trade [3].

Internal trade between different divisions of 
companies protects them from the influence of in‑
ternational competition and, thus, affects all the 
characteristics of trade.

Fig. 1. Factors Associated with the Demand Model’s Forecast Errors for 2020

Sources: [1; 7]
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In addition to sales, the activities of internal ex‑
changes are decisive, allowing customs capital cor‑
porations to avoid competition by the participant 
of the influence of the organization of the customs 
process, the national barriers created in the course 
of them by branch offices and other subjects by 
subdivisions. They are often exempted from global 
economic payments in the following way: receives 
production duties for the previously operated cor‑
poration, whose materials are exported and have 
significant world economic advantages for the owner 
of the world from gas and what kind of operations 
they carry out across the border of the transnation‑
al domestic trade economy of corporations. foreign 
transfer fees have prices.

An international corporation is a large firm with 
foreign holdings, or a group of firms of different 
nationalities, that dominate in one or more areas of 
the economy, or possessing significant opportunities 
and economic influence in the country’s industry, 
and sometimes beyond its borders.

Today, the corporation is still distinguished by 
the international features of its type of activity, but 
not so much by the country of origin of the capital, 
as by its type of activity. The decisive question is 
not so much from which countries capital comes, 
but where it is directed, where it operates, where it 
makes a profit.

Most modern international corporations are dis‑
tinguished only by some nationally separate and not 
multinational capital at all.

The international corporation is characterized 
by the following main features: it is an active par‑
ticipant in the development of the world economy, 
the process of international division of labor; its 
peculiarity is that the relative independence of the 

movement of capital from the processes taking place 
at national borders; it really establishes global eco‑
nomic relations, performing its operations for high 
profits.

The internationalization of corporations takes 
place in the course of the struggle for increasing 
profits, solving the main task of any capital owner. 
An international corporation is a real indicator of 
the level of concentration of capital and production 
across national borders, it began to occupy deep 
positions not only in the national, but also in the 
world economy.

Capital export is one of the main forms of capi‑
tal internationalization of national corporations. As 
capital is exported, business entities turn into a set 
of corporations operating in different countries of 
the world. The internationalization of the produc‑
tion of added value represents a significant form 
of manifestation of the internationalization of the 
capital of an international corporation.

The specificity of the expansion of corporations 
consists in the organization of production of goods 
at foreign controlled corporations. A national firm 
operating in foreign markets, as a rule, does not 
have foreign branches and capital investments and 
receives its income from the sale of goods produced 
in “its” country.

An international corporation uses the labor of 
workers from many countries directly in the produc‑
tion process, one of which is characterized by the 
internationalization of the process of production of 
added value. While the national firm is character‑
ized only by the internationalization of added value 
in the implementation process.

Some well‑known researchers of corporations not 
only recognize their all‑encompassing influence on 

Table 1
The 100 most sustainable corporations of 2022

2022 
G100 
Rank

2021 
G100 
Rank

Company Country
Climate commit-

ments

1 21 Vestas Wind Systems A/S Denmark 1.5 °C, SBTi

2 24 Chr Hansen Holding A/S Denmark 1.5 °C, SBTi

3 43 Autodesk Inc United States of America SBTi

4 1 Schneider Electric SE France 1.5 °C, SBTi

5 40 City Developments Ltd Singapore 1.5 °C, SBTi

6 9 American Water Works Company Inc United States of America

7 2 Orsted A/S Denmark 1.5 °C, SBTi

8 12 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC United Kingdom SBTi

9 55 Dassault Systemes SE France 1.5 °C, SBTi

10 18 Brambles Ltd Australia 1.5 °C, SBTi

Sources: [5]
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the economy and politics of states, but also declare it 
to be the greatest good. At the same time, this point 
of view is based on the fact that the managers of 
corporations are devoid of “narrow national prejudic‑
es”, and, therefore, the product of the activities of 
these corporations is “good for all”, and their activ‑
ities are aimed “for the benefit of the world”, since 
the geographical dispersion of corporations is just 
and demands the preservation of peaceful conditions.

The economic and technological power of modern 
corporations is such that they would be satisfied with 
a conflict‑free world in which controversial issues 
would be resolved exclusively by political means.

The WTO Trade Cost Index (http://tradecosts.
wto.org) tracks the evolution of trade costs decom‑
posed into five main components: transport and 
travel costs; information and transaction costs; ICT 
connectedness; trade policy and regulatory differenc‑
es; and governance quality (WTO, 2021) (Figure 2).

Based on these five principal components of trade 
costs, this subsection discusses how different types 
of shocks can affect the economy through their ef‑
fect on trade costs. The objective of this discus‑
sion is to provide a comprehensive overview of how 
shocks can affect trade cost volatility and (if appli‑
cable) what policies governments could implement to 
prevent shocks to trade costs, particularly relevant 
for trade policies. Policy‑ related factors account for 
a significant part of trade costs [8, p. 72].

Modern processes of transnationalization have 
a dynamic development trend: rapid development 
of super‑ large corporations, which are becoming the 
main players in the world economy; reducing the de‑
gree of “binding” of corporations and their products 

to the mother countries due to the development of 
the world stock market and the use of the strategic 
alliance mechanism; significant concentration of cap‑
ital, which enables corporations to reduce production 
costs, finance and implement innovative products and 
technologies, and carry out effective advertising; the 
formation and growth of corporations as a result of 
the internationalization of the economy and the devel‑
opment of the world market; transnationalization of 
capital becomes a characteristic feature of the insti‑
tutional development of the entire modern economy.

Thus, the basis of the new global economic sys‑
tem is international corporations that possess large 
financial resources, implement advanced technolo‑
gies, have significant spatial sales markets and con‑
duct an active investment policy on a global scale.

Insights from this study and perspectives for 
further research in this direction. International 
corporations participate in the economic, financial, 
trade, technological and, at a new stage, political 
and social interaction of the world. The activities of 
corporations radically change the way we look at the 
world, and without them it is impossible to study 
what is happening in the modern world.

At various stages of the development of economies, 
the process of globalization creates constant problems 
and exacerbates the problems of existing contradic‑
tions that have accumulated over time. The intensi‑
fication of these contradictions led to a financial and 
economic crisis with varying degrees of intensification.

International corporations not only influence 
world events, but also take on functions that were 
previously held only by the nation state. The influ‑
ence of corporations on international politics and 

Fig. 2. Policy‑ related factors account for a significant part of trade costs

Source: [4]
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economics is already so great that the usual nation‑ 
states are becoming less effective tools for solving 
new threats to business interests. World trends in 
modern conditions shape the prospects for the de‑
velopment of corporations. Like any commercial or‑
ganization, corporations have developed different 
models of internal organization and strategies for 
economic behavior. Today, trends in the develop‑
ment of corporations are trends in the world econ‑
omy as a whole. The analysis of features, in turn, 
makes it possible to outline the main trends of the 
current stage of development. The world economy 
is currently determined by the parameters of the 
globalization process, which in turn consist of two 
interrelated areas — the expansion of corporations 
and regionalization. This relationship can be traced 
on the example of the EU, where capital migration 
from corporations has shown rapid growth in the 
context of integration processes.

Such changes have affected the investment cli‑
mate, forcing corporations to adapt cross‑ border op‑
erations to new investment conditions. However, at 
the same time, it strives for global international inte‑
gration of business, which is important for strength‑
ening the convergence of economies in the EU.

Multinational corporations by their very exis‑
tence are the leading organizational structure in 
the world market and control a significant part of 
international capital and trade. Corporations easily 
penetrate and conquer foreign markets, gain com‑
petitive advantages thanks to corporate policies, 
generate profits and become major players in the 
international market together with countries.

Consequently, the intensification of corporations 
for the economy of each country opens up new op‑
portunities for integration into the global division 
of production and contributes to increasing compet‑
itiveness in the international market.
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Анотація. Вступ. В умовах нестабільної економічної ситуації, загострення соціальних, політичних, екологічних проблем 
вагомим елементом формування результативної моделі розвитку підприємства у сфері рекреації та готельно- ресторанного 
бізнесу Карпатського економічного району є забезпечення її збалансованого розвитку шляхом поєднання та узгодження 
інтересів економічного розвитку, унікального ландшафтного і біологічного розмаїття українських Карпат, а також само-
бутньої культури і традицій місцевого населення.

Мета дослідження полягає в формування рекомендацій, спрямованих на побудову концептуальної моделі збалан-
сованого розвитку підприємництва у сфері рекреації та готельно- ресторанного бізнесу Карпатського економічного 
району. Основна ідея концепції збалансованого розвитку — забезпечення розвитку підприємництва у сфері рекреації та 
готельно- ресторанного бізнесу на основі дотримання принципів суспільно значимої результативності підприємництва, 
досягнення економічної ефективності та забезпечення екологічної сталості. Більш сучасним, і таким що враховує необхід-
ність системного підходу до розробки моделі є підхід, зорієнтований на забезпечення інклюзивного розвитку. Доцільність 
застосування принципів інклюзивного розвитку у моделі збалансованого розвитку підприємництва у сфері рекреації та 
готельно- ресторанного бізнесу Карпатського економічного району обґрунтовується тим, що: підприємництво у сфері 
рекреації та готельно- ресторанного бізнесу пов’язано з залученням рекреаційних і природних ресурсів суспільного, а не 
індивідуального рівня споживання; попит на послуги рекреації формується і, відповідно, реалізується в межах певних соці-
альних груп, які є диференційованими за рівнем доходів та специфікою споживання. Концепція збалансованого розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно- ресторанного бізнесу Карпатського економічного району спрямована на 
забезпечення розвитку підприємництва у сфері рекреації та готельно- ресторанного бізнесу на основі дотримання принципів 
суспільно значимої результативності підприємництва, досягнення економічної ефективності та забезпечення екологічної 
сталості. Її метою є забезпечення інклюзивного розвитку підприємництва у сфері рекреації та готельно- ресторанного 
бізнесу регіону та, на його основі, покращення якісних та кількісних параметрів розвитку Карпатського економічного 
району. Досягнення визначених параметрів, дасть змогу забезпечити зайнятість населення, збільшити обсяг наданих 
послуг та покращити їх якісні характеристики, збільшити обсяги податкових надходжень.

Ключові слова: підприємництво, сфера рекреації та готельно- ресторанного бізнесу, збалансований розвиток, Кар-
патський економічний район, соціально- культурні послуги.
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Summary. Introduction. In the conditions of an unstable economic situation, aggravation of social, political, and envi-
ronmental problems, an important element of the formation of an effective model of enterprise development in the field of 
recreation and hotel and restaurant business of the Carpathian Economic Region is to ensure its balanced development by 
combining and harmonizing the interests of economic development, the unique landscape and biological diversity of Ukrainian 
Carpathians, as well as the original culture and traditions of the local population. The purpose of the article is to formulate 
recommendations aimed at building a conceptual model of balanced development of entrepreneurship in the field of recreation 
and hotel and restaurant business of the Carpathian Economic District.

The main idea of the concept of balanced development is to ensure the development of entrepreneurship in the field of 
recreation and hotel and restaurant business based on the principles of socially significant business performance, achieving 
economic efficiency and ensuring environmental sustainability. More modern, and one that takes into account the need for a 
systemic approach to model development, is an approach focused on ensuring inclusive development. The expediency of apply-
ing the principles of inclusive development in the model of balanced development of entrepreneurship in the field of recreation 
and hotel and restaurant business of the Carpathian Economic Region is justified by the fact that: entrepreneurship in the field 
of recreation and hotel and restaurant business is connected with the involvement of recreational and natural resources of the 
public, not individual level consumption; the demand for recreation services is formed and, accordingly, implemented within 
certain social groups, which are differentiated by the level of income and the specifics of consumption.

The concept of balanced development of entrepreneurship in the field of recreation and hotel and restaurant business of 
the Carpathian Economic District is aimed at ensuring the development of entrepreneurship in the field of recreation and hotel 
and restaurant business based on the principles of socially significant business performance, achieving economic efficiency 
and ensuring environmental sustainability. Its purpose is to ensure the inclusive development of entrepreneurship in the field 
of recreation and the hotel and restaurant business of the region and, on its basis, to improve the qualitative and quantitative 
parameters of the development of the Carpathian Economic District. Achieving the specified parameters will make it possible 
to ensure the employment of the population, increase the volume of services provided and improve their quality characteristics, 
and increase the amount of tax revenues.

Key words: entrepreneurship, sphere of recreation and hotel and restaurant business, balanced development, Carpathian 
Economic District, social and cultural services.

Постановка проблеми. В українській економі‑
ці існують системні проблеми, без вирішен‑

ня яких неможливим є забезпечення розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу: нестабільна ситуація в кра‑
їні, внаслідок агресії з боку Росії, що призвело до 
суттєвого зменшення попиту як з боку вітчизняних, 
так і з боку іноземних споживачів; відсутність за‑
цікавленості з боку місцевих органів управління 
у стимулюванні розвитку сфери, недооцінювання 
ролі підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу в наповненні місцевого й дер‑
жавного бюджету; нераціональне використання 
історико‑ культурної спадщини й довкілля, недо‑
статня охорона історико‑ культурних пам’яток; 
низький рівень рекламної та роз’яснювальної ді‑
яльності на регіональному та загальнодержавному 
рівнях, з якими безпосередньо пов’язаний розвиток 
сфери рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу; 
недостатній рівень державної підтримки малого та 
середнього бізнесу.

Як наслідок, сфера рекреації та готельно‑ ресто‑
ранного бізнесу неспроможна забезпечити пов‑
ноцінного виконання економічних, соціальних 
і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню 

довкілля та культурної спадщини, наповненню 
бюджетів усіх рівнів, створенню робочих місць, 
збільшенню питомої ваги сфери послуг у струк‑
турі ВВП.

Подолання наявних системних проблем, ство‑
рення передумов для забезпечення збалансованого 
розвитку сфера рекреації та готельно‑ ресторанного 
бізнесу має стати одним з пріоритетних напрямів 
забезпечення розвитку української економіки за‑
галом та вагомою складовою у вирішенні питань 
підвищення якості життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
тання оцінювання тенденцій та перспектив роз‑
витку сфери рекреації та готельно‑ ресторанного 
бізнесу здійснюється у працях Бейдик О., Ком‑
ліченко О., Кузик С., Смаль І., Ткаченко Т., Ха‑
устової К., Шелеметьєвої Т. та ін.

Мета статті полягає в формування рекомен‑
дацій, спрямованих на побудову концептуальної 
моделі збалансованого розвитку підприємництва 
у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу 
Карпатського економічного району

Виклад основного матеріалу. Збалансований 
розвиток підприємництва у сфері рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу Карпатського еконо‑
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мічного району ґрунтується на принципах Доктри‑
ни збалансованого розвитку України 2030 [1] та 
Державної програми розвитку регіону українських 
Карпат на 2020–2022 роки [2] у яких сформульо‑
вано ідеї, концепції та постулати узгодження ін‑
тересів людини та природи на фоні забезпечення 
стабільного економічного розвитку регіонів.

Збалансований розвиток підприємництва у сфе‑
рі рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу 
містить такі три основні складові: соціальна, еко‑
номічна та екологічна (природоохоронна) (рис. 1).

Четвертим важливим елементом є формуван‑
ня відповідного інституційного середовища, як 
сукупності формальних (конкретних інститу‑
цій влади та управління, що здійснюють регу‑
ляторний та контролюючий вплив на діяльність 
суб’єктів підприємництва у сфері рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу, а також сформо‑
ваного нормативно‑ правового забезпечення) та 
неформальних (суспільно встановлених норм та 
обмежень; сталих традицій і звичай; менталіте‑
ту; суспільних заборон; етикету поведінки тощо) 
інститутів.

Впровадження концепції збалансованого роз‑
вит ку підприємництва у сфері рекреації та го‑
тельно‑ ресторанного бізнесу забезпечує досягнен‑
ня балансу в їх реалізації в інтересах суспільства, 
споживачів послуг, підприємців та місцевого на‑
селення (рис. 2).

Отже, концепція збалансованого розвитку це 
нове, оригінальне розуміння вектору розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно- 
ресторанного бізнесу Карпатського економічного 
району. Основна ідея концепції — забезпечення 
розвитку підприємництва у сфері рекреації та 
готельно- ресторанного бізнесу на основі дотриман-
ня принципів суспільно значимої результативнос-
ті підприємництва, досягнення економічної ефек-
тивності та забезпечення екологічної сталості.

Забезпечення суспільно значимої результа‑
тивності підприємництва у сфері рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу передбачає макси‑
мальне задоволення потреб споживачів у послу‑
гах рекреації та відпочинку; збільшення кілько‑
сті зайнятих у сфері рекреації, зростання рівня 
оплати та покращення умов праці; покращення 
якісних характеристик послуг рекреації; забезпе‑
чення доступності рекреаційних послуг, пам’яток 
історико‑ культурної та природної спадщини.

Досягнення економічної ефективності перед‑
бачає забезпечення раціонального використання 
рекреаційних ресурсів; інноваційного розвитку 
підприємницьких структур; підвищення якості 
та конкурентоздатності туристично‑ рекреаційних 
послуг, їх сертифікації; забезпечення розвитку 
логістичної інфраструктури.

Екологічна сталість забезпечується запровад‑
женням суб’єктами підприємницької діяльності 

Рис. 1. Система збалансованого розвитку підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу
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ресурсозберігаючих технологій; зменшенням 
екологічного навантаження та рівня побутових 
відходів; забезпеченням збереження природних 
комплексів.

Вагомість кожної зі складових визначається 
вектором регіональної економічної стратегії, по‑
точною ситуацією у регіоні та сукупністю проблем, 
які потребують вирішення та їх пріоритетності.

За результатами ґрунтовного аналізу основних 
концепцій сталого розвитку І. Вахович закцен‑
тувала увагу на таких трьох основних підходах:

1) екологоцентричний — в умовах загострення 
екологічних проблем, як місцевого, так і загаль‑

носвітового значення, досить часто у науковій 
літературі увага концентрується на екологічній 
складовій, пропагується теза необхідності збере‑
ження природних ресурсів. Сфера рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу є однією з найбіль‑
ших користувачів природних ресурсів. Тому пи‑
тання їх освоєння, раціонального використання та 
збереження завжди висуваються як пріоритетні 
для вирішення. Проте, значне акцентування уваги 
на проблемі збереження природних ресурсів нега‑
тивно впливає на забезпечення економічного роз‑
витку, збільшує обсяг матеріальних та фінансових 
ресурсів, що спрямовується підприємницьким сек‑

Рис. 2. Складові концепції збалансованого розвитку підприємництва  

у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу
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тором на природоохоронну діяльність. Недоліком 
даного підходу є уповільнення динаміки еконо‑
мічного розвитку та, як наслідок, поглиблення 
проблем соціального характеру.

2) економікоцентричний — на відміну від по‑
переднього зосереджує увагу на необхідності за‑
безпечення динамічного економічного розвитку. 
Одним з основних чинників стимулювання еконо‑
мічного розвитку визначається зменшення витрат 
та підвищення економічної ефективності діяльно‑
сті. Прогалинами такого підходу є пріоритетність 
економічних інтересів над соціальними та еколо‑
гічними, що унеможливлює гармонійне співісну‑
вання підприємництва та природного середовища 
у довгостроковій перспективі;

3) соціоцентричний — в умовах соціально оріє‑
нованої моделі розвитку основним чинником роз‑
витку окремих територій є стимулювання рівня 
доходів населення та забезпечення пріоритетного 
вирішення проблем соціального характеру. На‑
копичені протягом значного проміжку часу та 
проблеми, які сформувалися за результатами за‑
стосування карантинних обмежень протягом ос‑
танніх років безперечно висувають на перше місце 
питання соціального спрямування та необхідність 
всебічного задоволення потреб людини. Недоліком 
такого підходу є нехтування значенням екологіч‑
ної складової у забезпеченні потреб нинішнього та 
майбутнього поколінь [3, с. 11–12].

Кожний з запропонованих підходів вводить 
певні обмеження щодо формування ефективної 
концептуальної моделі збалансованого розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу Карпатського економічного 
району. Більш сучасним, і таким що враховує не‑
обхідність системного підходу до розробки моделі 
є підхід, зорієнтований на забезпечення інклю‑
зивного розвитку.

Основні принципи та теоретичні складові ін‑
клюзивного розвитку, викладено у працях Д. Ад‑
жемоглу і Дж. Робінсона [4], О. Вільямсона [5]. 
Протягом останніх років вони знайшли відобра‑
ження в регуляторних актах та рекомендаціях 
різних міжнародних організацій. Основні поло‑
ження інклюзивного розвитку ґрунтуються на 
принципах рівності можливостей, доступності 
усіх видів ресурсів, рівноправності і справедли‑
вості у розподілі доходів та благ.

Доцільність застосування принципів інклюзив‑
ного розвитку у моделі збалансованого розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу Карпатського економічного 
району обґрунтовується тим, що: підприємництво 

у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу 
пов’язано з залученням рекреаційних і природних 
ресурсів суспільного, а не індивідуального рівня 
споживання; попит на послуги рекреації форму‑
ється і, відповідно, реалізується в межах певних 
соціальних груп, які є диференційованими за рів‑
нем доходів та специфікою споживання. Проте 
в основі діяльності у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу закладено суспільні цінності, 
які створюють суспільні рекреаційні потреби та 
пов’язані з потребою реалізації соціальних гаран‑
тій у безоплатному наданні рекреаційних послуг 
для всіх груп населення; підприємництво у сфері 
рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу є не‑
можливим без забезпечення розвитку багатьох 
інших сфер економічної діяльності, базової логіс‑
тичної інфраструктури, розвитку культури тощо. 
Це обумовлює необхідність формування відповід‑
ного інституційного середовища.

Екологічна складова у забезпеченні розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу є загальновизнаною і, безпе‑
речно, впливовою. Ефективність підприємницької 
діяльності напряму залежить від того, наскільки 
комфортними є умови відпочинку та оздоровлен‑
ня; наскільки комфортним є споживання рекре‑
аційних ресурсів; як задовольняються потреби 
у відповідних послугах для усіх категорій спожи‑
вачів. Застосування принципу інклюзивності за 
цих умов ґрунтується на забезпеченні рівного до‑
ступу всіх верств споживачів до споживання при‑
родних та рекреаційних ресурсів, а для сукупності 
суб’єктів підприємницької діяльності забезпеченні 
вільного доступу на ринок рекреаційних послуг та 
рівноправності у використанні цих ресурсів для 
здійснення власної економічної діяльності.

Отже, основними принципами інклюзивного 
розвитку підприємництва у сфері рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу є:

1) принцип рівних можливостей: доступність 
природних та рекреаційних ресурсів; реалізація 
прав всіх верств населення на оздоровлення та 
відпочинок; забезпечення повноцінного та гармо‑
нійного розвитку населення;

2) принцип суспільної значимості: покращення 
якісних характеристик життя населення завдя‑
ки доступності до якісних рекреаційних послуг; 
зростання рівня добробуту та можливостей для 
зайнятості у сфері рекреації;

3) принцип економічної ефективності: можли‑
вість стимулювання економічного розвитку окре‑
мих територій за рахунок розвитку сфери рекреа‑
ції та готельно‑ ресторанного бізнесу; покращення 
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Мета – забезпечення інклюзивного розвитку підприємництва у сфері рекреації 
регіону та, на його основі, покращення якісних та кількісних параметрів розвитку 
Карпатського економічного району 
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рівних можливостей: доступність природних та рекреаційних ресурсів; 
реалізація прав всіх верств населення на оздоровлення та відпочинок; 
забезпечення повноцінного та гармонійного розвитку населення 

суспільної значимості: покращення якісних характеристик життя 
населення завдяки доступності до якісних рекреаційних послуг; 
зростання рівня добробуту та можливостей для зайнятості у сфері 
рекреації 

економічної ефективності: можливість стимулювання економічного 
розвитку окремих територій за рахунок розвитку сфери рекреації; 
покращення логістичної та транспортної інфраструктури; залучення 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток рекреаційної сфери 

екологічної збалансованості: вирішення питань екологічного напряму як 
чинника покращення підприємницької діяльності у сфері рекреації; 
формування культури екологічної поведінки; створення економічних 
передумов для стимулювання природоохоронної діяльності суб’єктів 
підприємництва 

Підходи до організації управлінської діяльності – системний, процесний, 
функціональний, ситуаційний 

Результат – формування стійкого, адаптованого під сучасне мінливе середовище 
рекреаційного комплексу Карпатського економічного району 

Завдання – забезпечення рівного доступу до споживання рекреаційних послуг усіх 
верств населення; розробка нових бізнес-процесів та диверсифікація рекреаційних 
послуг з метою забезпечення розвитку підприємництва в умовах кризових обмежень; 
сприяння збільшенню рівня зайнятості у сфері рекреації; формування ефективної 
моделі залучення стейкголдерів до бізнес-процесів у сфері рекреації; забезпечення 
розвитку соціальної та логістичної інфраструктури з метою покращення якісних 
характеристик рекреаційних послуг. 
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логістичної та транспортної інфраструктури; залу‑
чення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у роз‑
виток рекреаційної сфери;

4) принцип екологічної збалансованості: вирі‑
шення питань екологічного напряму як чинника 
покращення підприємницької діяльності у сфері 
рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу; форму‑
вання культури екологічної поведінки; створення 
економічних передумов для стимулювання приро‑
доохоронної діяльності суб’єктів підприємництва.

За результатами узагальнення основних прин‑
ципів моделі збалансованого розвитку підприєм‑
ництва у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного 
бізнесу Карпатського економічного району мож‑
на визначити її стратегічну мету — забезпечення 
інклюзивного розвитку підприємництва у сфері 
рекреації та готельно- ресторанного бізнесу регі-
ону та, на його основі, покращення якісних та 
кількісних параметрів розвитку Карпатського 
економічного району.

Сукупність суб’єктів моделі збалансованого 
розвитку підприємництва у сфері рекреації та 
готельно‑ ресторанного бізнесу Карпатського еко‑
номічного району доцільно розділити на дві ка‑
тегорії — внутрішні та зовнішні стейкголдери.

До групи внутрішніх стейкголдерів віднесено 
безпосередньо споживачів та виробників послуг 
рекреації. Представники цієї групи напряму заці‑
кавлені у результативності та ефективності діяль‑
ності у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного 
бізнесу.

Органи місцевого самоврядування повинні 
бути активними учасниками процесу розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу. Саме їх можливості щодо 
розширення фінансових та логістичних можливо‑
стей суб’єктів підприємництва потягом коротко‑
строкового проміжку часу спроможні забезпечи‑
ти максимальне задоволення попиту на послуги 
рекреації. Не останнє місце у цьому сприянні 
відіграють можливості місцевого самоврядуван‑
ні у формуванні транспортної та сервісної інфра‑

структури, підтримці стану об’єктів історичної та 
культурної спадщини, розвитку закладів культу‑
ри та відпочинку регіону.

На рівні областей Карпатського економічного 
району затверджено Стратегії розвитку на період 
2021–2027 років [6–9] у яких визначено, що саме 
туризм та рекреація є важливими елементами роз‑
витку цих регіонів. Серед визначених у Страте‑
гіях завдань, спрямованих на розвиток областей 
району значне місце належить розвитку рекреа‑
ційної сфери: збереження та управління природ‑
ною та культурною спадщиною; створення нових 
та підтримка існуючих рекреаційних продуктів; 
розвиток інфраструктури територіальних громад; 
забезпечення рівного доступу, підвищення якості 
рекреаційних послуг та розвиток спорту у грома‑
дах; розвиток мережі закладів культури; підви‑
щення рівня екологічної безпеки тощо.

Узагальнення наведених вище параметрів 
дозволяє обґрунтувати складові концептуальної 
моделі збалансованого розвитку підприємництва 
у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного бізнесу 
Карпатського економічного району (рис. 3).

Результатом сформованої моделі повинно ста‑
ти формування стійкого, адаптованого під сучас‑
не мінливе середовище рекреаційного комплексу 
Карпатського економічного району та забезпечен‑
ня його збалансованого розвитку.

Висновки. Концепція збалансованого розвит‑
ку підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу Карпатського економічно‑
го району спрямована на забезпечення розвитку 
підприємництва у сфері рекреації та готельно‑ 
ресторанного бізнесу на основі дотримання прин‑
ципів суспільно значимої результативності підпри‑
ємництва, досягнення економічної ефективності 
та забезпечення екологічної сталості. Її метою є 
забезпечення інклюзивного розвитку підприємни‑
цтва у сфері рекреації та готельно‑ ресторанного 
бізнесу регіону та, на його основі, покращення 
якісних та кількісних параметрів розвитку Кар‑
патського економічного району.
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ГЕОГРАФІЯ КАРНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В АМЕРИЦІ

GEOGRAPHY OF CARNIVAL TOURISM IN AMERICA

Анотація. Карнавальний туризм став феноменом XXI ст. Із заняття, доступного на початку століття вузькому колу 
осіб, він перетворився в масове захоплення мільйонів людей нашої планети завдяки тому, що бажання подорожувати 
поєдналося з доступністю туристичних дестинацій і покращенням матеріального становища мандрівників.

Поява та розвиток на міжнародному ринку туристичних послуг такого виду туризму, як карнавальний туризм, зумовили 
підвищення попиту серед споживачів на цей досить новий напрям в означеній галузі. Проте дослідження карнавалів все 
ще знаходиться на ранній стадії розвитку, та потребує більш детального вивчення туристичними операторами. В даний 
час є актуальним питання щодо аналізу його проблем та перспектив розвитку, адже такий підхід сприятиме підвищенню 
економічного рівня країн, розвитку внутрішнього туризму та росту туристичних потоків.

Саме тому, метою статті є дослідження потенціалу розвитку карнавального туризму в Америці. Реалізація цієї мети 
здійснюється за допомогою вирішення наступних завдань: розглянути теоретичні аспекти дослідження карнавального 
туризму; проаналізувати особливості проведення карнавалів в різних країнах Північної, Південної, Латинської Америки 
та Карибського басейну; описати тенденції розвитку американського карнавального туризму; охарактеризувати видове 
різноманіття карнавалів Америки; оцінити перспективи розвитку карнавального туризму в регіоні.

Проаналізовано історію виникнення та подальшого розвитку американського карнавалу як туристичного продукту. 
Здійснена характеристика розвитку карнавального туризму у Американському регіоні, зокрема описано найвідоміші 
карнавали — Новоорлеанський карнавал, бразильський карнавал у Ріо-де- Жанейро, карнавал у Тринідад і Тобаго. Дослі-
джено ресурсний потенціал та здійснено комплексний аналіз видового різноманіття карнавального туризму. Проведено 
оцінку перспектив розвитку карнавального туризму в Америці та обґрунтовано проблеми розвитку даного виду туризму 
та наведено шляхи їх вирішення.

Ключові слова: туризм, карнавал, карнавальний туризм, парад, карнавальна хода, маскарад.

Summary. Carnival tourism has become a phenomenon of the XXI century. From an occupation available to a narrow circle 
of people at the beginning of the century, it has become a mass hobby for millions of people on our planet due to the fact that 
the desire to travel is combined with the availability of tourist destinations and improving the financial situation of travelers.

The emergence and development in the international market of tourist services of such a type of tourism as carnival tourism, 
led to an increase in consumer demand for this fairly new direction in this area. However, the study of carnivals is still at an 
early stage of development and needs to be studied in more detail by tour operators. Currently, the question of analyzing its 
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problems and prospects for development is relevant, because such an approach will help raise the economic level of countries, 
the development of domestic tourism and the growth of tourist flows.

That is why the purpose of the article is to study the potential for the development of carnival tourism in America. The real-
ization of this goal is carried out by solving the following tasks: to consider the theoretical aspects of the research of carnival 
tourism; to analyze the peculiarities of carnivals in different countries of North, South, Latin America and the Caribbean; de-
scribe trends in the development of American carnival tourism; describe the types of diversity of America’s carnivals; to assess 
the prospects for the development of carnival tourism in the region.

The history of the emergence and further development of the American carnival as a tourist product is analyzed. The char-
acterization of the development of carnival tourism in the American region is carried out, in particular, the most famous carni-
vals are described — the New Orleans carnival, the Brazilian carnival in Rio de Janeiro, the carnival in Trinidad and Tobago. The 
resource potential was studied and a comprehensive analysis of the species diversity of carnival tourism was carried out. An 
assessment of the prospects for the development of carnival tourism in America was carried out, the problems of the develop-
ment of this type of tourism were substantiated, and the ways to solve them were given.

Key words: tourism, carnival, carnival tourism, parade, carnival procession, masquerade.

Постановка проблеми. Туризм у сучасному світі 
відіграє велику роль, а індустрія туризму — це 

не лише найбільш прогресуюча галузь світового 
господарства, а й така, яка щороку урізноманітню‑
ється видовими туристичними напрямками. Кар‑
навальний туризм як один із видів туризму, став 
феноменом XXI ст. Із заняття, доступного на початку 
століття вузькому колу осіб, він перетворився в ма‑
сове захоплення мільйонів людей нашої планети 
завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося 
з доступністю туристичних дестинацій і покращен‑
ням матеріального становища мандрівників.

Поява та розвиток на міжнародному ринку ту‑
ристичних послуг такого виду туризму, як кар‑
навальний туризм, зумовили підвищення попиту 
серед споживачів на цей досить новий напрям 
в означеній галузі. Проте дослідження карнавалів 
все ще знаходиться на ранній стадії розвитку та по‑
требує більш детального вивчення як науковцями, 
так і практиками туристичної діяльності — турис‑
тичними операторами. В даний час є актуальним 
питання щодо аналізу його проблем та перспектив 
розвитку, адже такий підхід сприятиме підвищен‑
ню економічного рівня країн, розвитку внутріш‑
нього туризму та росту туристичних потоків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су‑
часній літературі описи карнавалів часто зустрі‑
чаються в публіцистиці та рекламних виданнях. 
Водночас, наукових досліджень даної проблема‑
тики мало.

Щодо поняття саме карнавального туризму, 
вітчизняна наукова література конкретних ви‑
значень немає, проте певні відомості ми можемо 
почерпнути у статті Зими О. Г., в якій йдеться, 
що «карнавал є складовою подієвого туризму, де 
описується, що це подорож з відвідування свят-
кового дійства, яка спрямована на отримання 

емоційного задоволення від неформального спіл-
кування в умовах гри, театралізації, більшої, ніж 
у повсякденному житті, свободи дій» [3].

Дуже важливим є визначення місця карнаваль‑
ного туризму у структурі видів туризму. Здебіль‑
шого всі дослідники згадують цей вид туризму 
у структурі event‑ туризму. Зокрема на рис. 1, 
можна побачити як О. В. Бабкін у своїй праці 
«Спеціальні види туризму» виокремив у подієвому 
туризмі певні тематичні види, з них і карнавали.

І. В. Смаль у своїй праці «Туристичні ресурси 
світу» вважає, що окремі види подієвого туриз‑
му найбільш доцільно класифікувати за темати‑
кою заходу [4]. Саме карнавали він відносить до 
культурно‑ історичних подій (рис. 2).

Також, науковець Зима О. Г. у своїй статті зга‑
дує, про те, що карнавали є різновидом подієвого 
туризму, та є одним із засобів спілкування, який 
дозволяє, з одного боку, враховувати соціальні та 
культурні особливості країни‑ організатора турис‑
тичного бізнесу, а з іншого — формувати лояль‑
ність споживачів [3].

Риси розвитку карнавалу як феномену турис‑
тичної анімації прописані в дослідженнях Воло-
шина В. М. та Шолудько Н. Г. [5]. Про розвиток 
карнавального туризму в окремих регіонах світу 
знаходимо деяку інформацію у публікаціях За-
їки О. І. та Бондаренко К. М. [2].

Попри певні напрацювання вітчизняної ака‑
демічної літератури щодо теоретичних аспектів 
карнавального туризму, досліджень географії та 
можливостей розвитку карнавальних турів у різ‑
них регіонах світу доволі мало.

Саме тому, метою статті є дослідження потенці‑
алу розвитку карнавального туризму в Американ‑
ському регіоні. Реалізація цієї мети здійснюється за 
допомогою вирішення наступних завдань: розгля‑
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нути теоретичні аспекти дослідження карнавально‑
го туризму; проаналізувати особливості проведення 
карнавалів в деяких країнах Північної, Південної, 
Латинської Америки та Карибського регіону; описа‑
ти тенденції розвитку американського карнавально‑
го туризму; охарактеризувати видове різноманіття 
карнавалів в Америці; оцінити перспективи розвит‑
ку карнавального туризму в регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Американський регіон посідає третє місце у сві‑
ті за кількістю міжнародних туристичних при‑
буттів.

У межах регіону туристично домінує Північ‑
на Америка — майже 70% туристів приїздить до 
США, Мексики та Канади. Проте святкування 
карнавалу тут не є традиційним та поширеним. 

Рис. 1. Тематичні види подієвого туризму

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Рис. 2. Класифікація подієвих ресурсів за тематикою

Джерело: розроблено автором на основі [4]
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Найпопулярнішим можна вважати карнавал у мі‑
сті Новий Орлеан (штат Луїзіана).

Цей карнавал відзначають як одну з найбіль‑
ших та найвідоміших подій у всій Північній 
Америці. Ще одна його назва — «Марді Гра», що 
з французької означає «жирний вівторок» — вівто‑
рок перед початком Великого посту. Також аме‑
риканці часто називають його «Shrove Tuesday», 
або ж «Fat Tuesday».

Вважається, що існування карнавалу в цих 
районах пов’язана з Францією, оскільки місто 
Новий Орлеан заснував відомий француз Жан 
Лемуан. Вплив цієї країни відчувається тут і за‑
раз, особливо коли прогулюєшся романтичними 
вуличками французьких кварталів міста.

Вперше карнавал був організований студента‑
ми з Парижа в 1827 р. Вони влаштовували вже 
звичні для себе свята з парадами та маскарада‑
ми. Подія сподобалася місцевим жителям, і вже 
у 1839 р. стала офіційною. Проте її особливіс‑
тю тут є повна відсутність концепції, що робить 
«Марді Гра» одним з найнепередбачуваніших кар‑
навалів у світі.

Сьогодні святкування карнавалу в Новому 
Орлеані триває кілька місяців через велику кіль‑
кість карнавальних груп, які живуть у місті. 
Протягом цього періоду проходить понад 70 па‑
радів. Кожна хода організовується окремими кар‑
навальними клубами під назвою «krewes». Між 
якими вже багато років триває боротьба — вони 
змагаються у першості щодо складності та незви‑
чайності оформлення своїх платформ, а також 

у яскравості та оригінальності костюмів учасни‑
ків. Взагалі «krewes» — це приватні некомерційні 
соціальні клуби, більшість яких відкриті для гро‑
мадськості і пропонують відкрите членство. У та‑
ких об’єднаннях налічується від 100 до 300 осіб. 
Обов’язковим для кожного є сплата щорічного 
внеску, кошти якого йдуть на потреби організації 
свята. З року в рік, учасники створюють різнома‑
нітні карнавальні платформи та шиють вбрання 
на обрані теми, як правило, взяті з легенд, міфів 
чи історії. Всі паради супроводжуються джазови‑
ми оркестрами та танцювальними колективами.

Також, у Новому Орлеані існує традиція: під 
час руху карнавальних платформ міськими ву‑
лицями гості свята привертають увагу учасників 
ходи вигуками — «Кинь нам що‑небудь!». Це вже 
практично ритуальна фраза, у відповідь на яку 
глядачам зазвичай видаються традиційні сувені‑
ри — намисто, кокосові горіхи та різні дрібнички.

Ще одним традиційним пунктом, без якого не 
уявляють проведення карнавалу «Марді Гра» є 
традиційне випікання королівського торта. Зазви‑
чай він має форму кола та прикрашений фіоле‑
товою, зеленою та золотою цукровою глазур’ю. 
Всередині кожного виробу ховається крихітна 
пластикова дитина. Коли торт розрізають, той, 
хто отримає шматочок разом з фігуркою, пови‑
нен влаштувати наступне святкування для усіх 
присутніх. У Новому Орлеані продається по‑
над 750 тис. королівських тортів, у тому числі 
50 тис., які замовляють онлайн та доставляють 
за межі міста.

Рис. 3. Новоорлеанський карнавал у цифрах

Джерело: розроблено автором на основі [8]
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Отже, святкування карнавалу й до сьогодні 
продовжує зберігати багато своїх оригінальних 
традицій, а також розвивається з метою розвитку 
творчості та самовираження. У результаті більше 
1 млн. туристів щорічно приїжджають в Новий 
Орлеан аби поринути в атмосферу цього надзви‑
чайного свята.

Латинська Америка — одне з найрізноманітні‑
ших за національностями і культурними тради‑
ціями місць на Землі. Поєднання доколумбових 
культур, колоніальних і сучасних суспільств пере‑
творило його на одне з найпривабливіших турис‑
тичних місць у всьому світі. Уся ця суміш традицій 
подарувала неймовірні та унікальні свята, які не‑
можливо побачити в жодному іншому регіоні світу.

Господарем карнавалу тут, та й взагалі 
у всьому світі є бразильський карнавал у Ріо-де- 
Жанейро. На нашу думку, немає жодної людини, 
яка нічого не чула про цю подію. Дані «Google 
Trends» показують, що запит «карнавал у Ріо‑де‑ 
Жанейро» є популярним практично в кожному 
макрорегіоні світу.

Карнавальні гуляння в Бразилії почалися з по‑
чатку XVIII ст., коли португальські іммігранти з ос‑
тровів Асорес, Мадейра та Кабо‑ Верде колонізували 
Бразилію та запроваджували тут свої традиції, одна 
з яких це своєрідне свято, під назвою «Ентрудо». 
Люди виходили на вулиці, обливали один одного 
відрами води, кидаючи бруд та їжу, що часто за‑
кінчувалося вуличними бійками та заворушеннями.

З роками, концепція свята постійно змінюва‑
лася, португальська розвага замінилась на ор‑
ганізовані паради, до яких приєднувався навіть 
імператор з групою аристократів, які дефілюва‑

ли у супроводі музичних виконавців, в масках та 
розкішних костюмах. Карнавал ставав настільки 
важливою частиною життя Бразилії, що навіть 
диктатори не ризикнули обмежити його.

Після здобуття Бразилією незалежності від Пор‑
тугалії в 1822 р. рабство стало ключовою частиною 
бразильської економіки. Фактично, в той час Бра‑
зилія була відома як «Маленька Африка» і кон‑
тролювала близько 35% усіх рабів у світі. Важко 
уявити, але дотримуючись традиції рівності та єд‑
ності для всіх під час карнавальних гулянь, раби 
були присутні на цих урочистостях і користалися 
триденною свободою, стававши одними з найак‑
тивніших учасників параду. Вже у другій полови‑
ні ХІХ ст. остаточно сформувалось власне обличчя 
Бразильського карнавалу, ця трансформація була 
завершена лише після того, як в країні було ска‑
совано рабство. Приблизно в 1888 р. колишні раби 
поблизу Ріо‑де‑ Жанейро об’єднали африканські та 
португальсько‑ бразильські традиції та розвинули 
танцювальний жанр самби. У 1917 р. самба впер‑
ше офіційно стала частиною карнавалу та почала 
ставати популярною серед місцевих жителів Бра‑
зилії. Один з найважливіших моментів в історії 
карнавалу стався в 1928 р., коли у місті з’явилась 
перша школа, яка була присвячена вивченню цьо‑
го танцю. У ХХ ст. карнавал Ріо‑де‑ Жанейро стає 
всесвітньо популярним, а на паради шкіл самби, 
які вносять неповторну латиноамериканську ат‑
мосферу цьому святу, збираються тисячі відвідува‑
чів. Тому в 1984 р. вперше вирішили відкрити так 
звані «самбодроми», які складаються з алеї завдов‑
жки близько 700 метрів та глядацьких трибун, які 
поділені на сектори: загальний, турсектор та VIР. 

Рис. 4. Інтенсивність запитів Google за регіонами щодо карнавалу в Ріо

Джерело: розроблено на основі [7]
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Весь комплекс споруди займає площу 85 тис. м2, 
там вільно можуть розміститися 90 тисяч гляда‑
чів. На сьогодні вартість вхідного квитка на це 
дійство становить орієнтовно 300 $ США.

У карнавальних танцювальних змаганнях бе‑
руть участь приблизно 200 шкіл самби, яким да‑
ють певний час для виступу (орієнтовно година). 
Кожна школа витрачає на підготовку чимало сил 
та коштів, які сягають мільйонів доларів. Учас‑
ники так серйозно ставляться до своєї роботи, що 
після закінчення карнавалу, одразу починають го‑
туватись до наступного, така наполегливість по‑
казує їх надзвичайний професіоналізм та повну 
віддачу власній справі.

Сучасний бразильський карнавал триває п’ять 
днів, традиційно розпочинається в п’ятницю сим‑
волічною передачею ключів від мера міста до «ко‑
роля карнавалу». Уперше таке відбулось 1933 р., 
з того часу передавання ключів — є одним з най‑
важливіших особливостей карнавалу.

З кожним роком фінансування свята зростає, 
Бразильський карнавал, природно, стає від цього 
все кращим та професійнішим. Дохід від туризму 
неабияк збагачує економіку Бразилії, тому сьогод‑

ні це не тільки подія для розваг, але й комерційна 
подія світового масштабу.

На рис. 6 можна побачити, що найвищі дохо‑
ди від карнавалу були в 2014–2015 рр. У 2016 р. 
доходи зменшились одразу на 2 млрд. бразиль‑
ських реалів. У 2020 р. дохід, отриманий секто‑
ром туризму та послуг під час сезону карнавалу 
в Бразилії, був найвищим за останні 5 років і вніс 
близько 7,99 млрд. бразильських реалів в еконо‑
міку Бразилії.

З рис. 7 можна детальніше побачити, який із 
секторів приносить найбільшу частку доходів під 
час сезону карнавалу. Було оцінено, що витрати 
на харчування перевищували 4,8 млрд. бразиль‑
ських реалів. Другим за значенням сегментом, 
заснованим на частці доходів від карнавалу, були 
транспортні послуги та послуги з оренди автомо‑
білів — понад 1,3 млрд. реалів.

Карнавал у Ріо‑де‑ Жанейро, вважається най‑
більшою та найголовнішою подією року для кож‑
ного бразильця. Навіть існує такий вислів, що 
«рік у бразильців починається лише після карна‑
валу». І справді, під час цього періоду усі місцеві 
жителі відкладають всі свої плани та роботу до 

Рис. 5. Схема секторів «самбадрому»

Джерело: розроблено на основі [12]

Рис. 6. Дохід сектору туризму під час карнавалу в Бразилії, 2012–2020 рр.
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закінчення святкувань. На рис. 8 можна побачити 
співвідношення відвідувачів карнавалу в залежно‑
сті від їхнього походження. Звичайно, більшість 
це резиденти країни — 5 млн., тоді як 2 млн. 
складають туристи.

Отже, карнавал у Ріо — це найпривабливіша 
анімаційна подія у світі, яка сконцентрувала 
у собі усю душу та менталітет Бразилії, а своїми 
надзвичайними вбраннями, музикою та колорит‑
ними танцями закохує з перших хвилин перебу‑
вання кожного туриста.

Ще одну карнавальну подію, яку слід відзначи‑
ти — це карнавал у острівній країні Карибського 
басейну, Тринідад і Тобаго. Це найбільша вечірка 
цього регіону, де учасники парадують вулицями 
протягом двох днів поспіль, одягнені у вишукані 
костюми (на острові їх називають «mas»), обов’яз‑

ковим елементом яких є присутність різнокольо‑
рового пір’я.

Витоки карнавалу у Тринідаді сягають XVIII ст., 
і також пов’язані із рабовласництвом та францу‑
зами, які колонізували країну. Сьогодні це одне 
з найстаріших свят на Карибах, яке поєднує єв‑
ропейські, африканські та латино‑ американські 
традиції. До речі, Карнавал у Тринідад та Тобаго, 
як і його знаменитий бразильський побратим, зміг 
зробити «реверсний» вплив на європейську куль‑
туру. Саме ця подія є джерелом натхнення для 
найбільшого афро‑карибського фестивалю у Ве‑
ликобританії — карнавалу в лондонському районі 
Ноттінг Хілл. На відміну від багатьох інших кар‑
навалів світу, свято в столиці Тринідад та Тобаго 
за чисельністю відвідувачів вимірюється не у міль‑
йонах, а у тисячах (рис. 9).

Рис. 7. Дохід сектору туризму під час карнавалу в Бразилії в 2020 р., за сегментами
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Рис. 8. Кількість відвідувачів карнавалу в Ріо-де-Жанейро у 2020 р.,  
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днів поспіль, одягнені у вишукані костюми (на острові їх називають 

«mas»), обов’язковим елементом яких є присутність різнокольорового 

пір’я. 

Витоки карнавалу у Тринідаді сягають XVIII ст., і також пов’язані із 

рабовласництвом та французами, які колонізували країну. Сьогодні це одне з 

найстаріших свят на Карибах, яке поєднує європейські, африканські та 

латино-американські традиції. До речі, Карнавал у Тринідад та Тобаго, як і 

його знаменитий бразильський побратим, зміг зробити «реверсний» вплив на 

європейську культуру. Саме ця подія є джерелом натхнення для найбільшого 

афро-карибського фестивалю у Великобританії – карнавалу в лондонському 

районі Ноттінг Хілл. На відміну від багатьох інших карнавалів світу, свято в 
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Проте, для економіки країни навіть такі цифри є 
важливими. В табл. 1. демонструємо порівняльну ха‑
рактеристику кількості приїжджих та їхніх витрат.

На рис. 10 наведено загальні витрати відвідува‑
чів протягом карнавальних днів. В результаті про‑

ведення карнавалу 2020 р. в Тринідаді і Тобаго, 
який відбувся 24 і 25 лютого, карибська країна 
отримала від відвідувачів понад 458 млн. трині‑
дадських доларів прибутку. Це були найвищі до‑
ходи, які були зафіксовані, з 2013 р. У дол США 

Рис. 9. Динаміка відвідувачів карнавалу в Тринідад і Тобаго у 2010–2021 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [13]

Таблиця 1
Порівняння карнавальних приїздів і витрат у 2014–2018 роках

Роки 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Всього прибуття (осіб) 36 897 36 624 35 483 37 448 33 873

Середні витрати туристів (доларів США) 8 199 8 317 9 597 8 943 9 416

Джерело: розроблено автором на основі [14]

Рис. 10. Витрати відвідувачів під час карнавалу в Тринідаді і Тобаго, 2013–2020 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [6]
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столиці Тринідад та Тобаго за чисельністю відвідувачів вимірюється не у 

мільйонах, а у тисячах (рис. 9).  
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Якщо говорити про особливості карнавалу, то традиційно він 

асоціюється з музикою каліпсо. Вона характеризується високоритмічним 

вокалом, який звучить найчастіше французькою мовою. Цей стиль в 

музиці виник в Тринідаді і Тобаго на початку XIX ст. і поширився на 

решту Карибських островів та став популярним до середини XX ст. Саме 

музика зіграла важливу роль у святкуваннях карнавалу тут, адже ні один із 

парадів не проходить без спекотних ритмів танцю під супровід музики 

каліпсо. У наші дні карнавал у Тринідаді – це не просто культурна подія, а 

й популярна туристична «фішка» регіону. Місцева влада прагне розвивати 

карнавальні традиції, адже це дозволяє залучити щороку тисячі туристів, 

для яких таке свято − справжня екзотика. Вхід на свято вільний, взяти 

участь може будь-хто, а головною умовою є наявність яскравого костюму 

і, звичайно, відмінний настрій. 

Висновки. Традиції та інновації сучасних карнавалів демонструють, 

що різноманітність культурних традицій різних країн визначає і їх 

відмінність у карнавальних деталях. Найбільшого розвитку сьогодні 

отримали карнавальні традиції Європейського та Латиноамериканського 
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ця цифра становить приблизно 68 млн. за курсом 
на 25 лютого 2020 р.

Якщо говорити про особливості карнавалу, то 
традиційно він асоціюється з музикою каліпсо. 
Вона характеризується високоритмічним вокалом, 
який звучить найчастіше французькою мовою. 
Цей стиль в музиці виник в Тринідаді і Тобаго 
на початку XIX ст. і поширився на решту Ка‑
рибських островів та став популярним до сере‑
дини XX ст. Саме музика зіграла важливу роль 
у святкуваннях карнавалу тут, адже ні один із 
парадів не проходить без спекотних ритмів танцю 
під супровід музики каліпсо. У наші дні карнавал 
у Тринідаді — це не просто культурна подія, а й 
популярна туристична «фішка» регіону. Місце‑
ва влада прагне розвивати карнавальні традиції, 
адже це дозволяє залучити щороку тисячі турис‑

тів, для яких таке свято — справжня екзотика. 
Вхід на свято вільний, взяти участь може будь‑
хто, а головною умовою є наявність яскравого ко‑
стюму і, звичайно, відмінний настрій.

Висновки. Традиції та інновації сучасних кар‑
навалів демонструють, що різноманітність куль‑
турних традицій різних країн визначає і їх від‑
мінність у карнавальних деталях. Найбільшого 
розвитку сьогодні отримали карнавальні традиції 
Європейського та Латиноамериканського регіонів, 
проте інші країни з кожним роком стають все 
більш гідними конкурентами. Карнавали здатні 
зібрати велику аудиторію, що робить їх не лише 
культурними, а й комерційними подіями, тому 
існує небезпека надмірної комерціалізації карна‑
валу, що може негативно вплинути на його куль‑
турну складову.
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Анотація. Вступ. Аналіз основних чинників, які генерують глибокі відмінності в соціально- економічному розвитку в 
просторовому зрізі показує, що, якщо на початковому етапі економічної реформи вони були зумовлені головним чином 
різними стартовими умовами, що склалися у містах і селах Закарпатської області до початку реформ, то у нинішніх 
умовах динаміка економічних процесів визначається суто ринковими факторами — рівнем розвитку підприємницької 
активності, конкурентоспроможності товарів і послуг, умовами формування витрат, цін, попиту та пропозиції, внаслідок 
чого спостерігається зростаюча динаміка становлення ринкових відносин в просторовому зрізі. Надзвичайно негативною 
є ситуація в гірських поселеннях, які суттєво відстають від середньорегіональних показників за ряд важливих показників 
соціально- економічного розвитку, що зумовлює розробку інноваційної моделі господарювання в поствоєнний період, яка 
б базувалася на більш ефективному використанні власного виробничо- ресурсного та людського капіталу. З урахуванням 
створювальних чинників для регіону загалом і для гірських поселень перспективною можна вважати інноваційну модель 
еколого- економічного розвитку, під впливом якої формуються їх економічні пріоритети, секторальна структура господарства, 
спеціалізація виробництва, розвиток підприємництва, розміщення нових виробництв за критерієм екологічності тощо.

Мета. Метою статті є окреслення стратегічних орієнтирів соціально- економічної модернізації регіональної економіки 
через призму розвитку гірських територій.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є: 1) нормативно- правове забезпечення регулювання розвитку гір-
ських поселень в Україні; 2) праці вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять свої науково- практичні дослідження 
у площині регіонального розвитку, зокрема щодо розвитку депресивних та гірських територій.

В процесі здійснення дослідження було використано такі методи пізнання, як: абстрактно- логічний (при узагальненнях 
теоретичного характеру на основі праць вітчизняних і зарубіжних вчених); монографічний (при вивченні і узагальненні 
досвіду та передумов зростання соціально- економічного рівня розвитку окремих територій); системний (при розробленні 
стратегічних орієнтирів модернізації соціально- економічного розвитку регіону і гірських поселень).

Результати. У статті досліджується проблема розроблення стратегічних напрямів соціально- економічної модернізації 
економіки регіону в післявоєнний період через призму стимулювання розвитку гірських територій, оскільки останні явля-
ються найменш розвинутими, а відповідно і найбільш проблемними територіями в контексті їх соціально- економічного 
розвитку. На основі вивчення різних наукових підходів, з’ясовано сутність поняття «модернізація». Запропоновано основні 
напрями модернізації економіки гірських територій на регіональному рівні розвитку, під якими розуміється реалізація 
комплексних системних заходів з метою здійснення глибоких структурно- секторальних змін

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на розробці концептуальних засад 
розробки державної регіональної політики на інноваційних засадах, яка була направлена на стимулювання регіонального 
розвитку у поствоєнний період, де велика роль повинна бути відведена окресленню пріоритетних напрямів стимулювання 
розвитку депресивних територій і громад, куди без сумніву відносяться більшість гірських поселень.

Ключові слова: стратегія, управління, модернізація, регіональна економіка, гірські території.

Аннотация. Введение. Анализ основных факторов, генерирующих глубокие различия в социально- экономическом 
развитии в пространственном срезе показывает, что если на начальном этапе экономической реформы они были обу-
словлены главным образом разными стартовыми условиями, которые сложились в городах и селах Закарпатской обла-
сти до начала реформ, то в нынешних условиях динамика экономических процессов определяется сугубо рыночными 
факторами — уровнем развития предпринимательской активности, конкурентоспособности товаров и услуг, условиями 
формирования издержек, цен, спроса и предложения, в результате чего наблюдается растущая динамика становления 
рыночных отношений в пространственном срезе. Чрезвычайно негативна ситуация в горных поселениях, которые суще-
ственно отстают от среднерегиональных показателей за ряд важных показателей социально- экономического развития, 
что обуславливает разработку инновационной модели хозяйствования в послевоенный период, которая базировалась 
бы на более эффективном использовании собственного производственно- ресурсного и человеческого капитала. С уче-
том создающих факторов для региона в целом и для горных поселений перспективной следует считать инновационную 
модель эколого- экономического развития, под влиянием которой формируются их экономические приоритеты, секто-
ральная структура хозяйства, специализация производства, развитие предпринимательства, размещение новых произ-
водств по критерию экологичности и т. д.

Цель. Целью статьи является определение стратегических ориентиров социально- экономической модернизации ре-
гиональной экономики через призму развития горных территорий.

Материалы и способы. Материалами исследования являются: 1) нормативно правовое обеспечение регулирования 
развития горных поселений в Украине; 2) труды отечественных и зарубежных авторов, которые проводят свои научно- 
практические исследования в плоскости регионального развития, в частности, развития депрессивных и горных терри-
торий.



54

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

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

В процессе осуществления исследования были использованы такие методы познания, как: абстрактно- логический 
(при обобщениях теоретического характера на основе трудов отечественных и зарубежных ученых); монографический 
(при изучении и обобщении опыта и предпосылок роста социально- экономического уровня развития отдельных тер-
риторий); системный (при разработке стратегических ориентиров модернизации социально- экономического развития 
региона и горных поселений).

Результаты. В статье исследуется проблема разработки стратегических направлений социально- экономической мо-
дернизации экономики региона в послевоенный период через призму стимулирования развития горных территорий, 
поскольку последние являются наименее развитыми, а соответственно, и наиболее проблемными территориями в кон-
тексте их социально- экономического развития. На основе изучения различных научных подходов выяснена сущность 
понятия «модернизация». Предложены основные направления модернизации экономики горных территорий на ре-
гиональном уровне развития, под которыми понимается реализация комплексных системных мероприятий с целью 
осуществления глубоких структурно- секторальных изменений.

Перспективы. В дальнейших научных исследованиях предлагается сосредоточить внимание на разработке концеп-
туальных основ разработки государственной региональной политики на инновационных началах, направленной на 
стимулирование регионального развития в послевоенный период, где большая роль должна быть отведена опреде-
лению приоритетных направлений стимулирования развития депрессивных территорий и общин, куда без сомнения 
относятся большинство горных поселений.

Ключевые слова: стратегия, управление, модернизация, региональная экономика, горные территории.

Summary. Introduction. The analysis of the main factors that generate profound differences in socio- economic development 
in a spatial section shows that, if at the initial stage of the economic reform they were caused mainly by different starting con-
ditions that existed in the cities and villages of the Zakarpattia region before the beginning of the reforms, then in the current 
conditions, the dynamics of economic processes is determined purely by market factors — the level of development of entre-
preneurial activity, the competitiveness of goods and services, the conditions for the formation of costs, prices, demand and 
supply, as a result of which there is an increasing dynamic of the formation of market relations in a spatial section. The situation 
in mountain settlements is extremely negative, which significantly lags behind the average regional indicators for a number of 
important indicators of socio- economic development, which necessitates the development of an innovative management model 
in the post-war period, which would be based on more effective use of own production, resource and human capital. Taking 
into account the creative factors for the region in general and for mountain settlements, an innovative model of ecological and 
economic development can be considered promising, under the influence of which their economic priorities, sectoral structure 
of the economy, specialization of production, development of entrepreneurship, placement of new productions according to the 
criterion of environmental friendliness, etc. are formed.

Purpose. The purpose of the article is to outline the strategic orientations of socio- economic modernization of the regional 
economy through the prism of the development of mountainous areas.

Materials and methods. The research materials are: 1) regulatory and legal support for the regulation of the development of 
mountain settlements in Ukraine; 2) works of domestic and foreign authors conducting their scientific and practical research in 
the field of regional development, in particular, regarding the development of depressed and mountainous areas.

In the process of carrying out the research, the following methods of cognition were used: abstract- logical (with general-
izations of a theoretical nature based on the works of domestic and foreign scientists); monographic (when studying and sum-
marizing the experience and prerequisites for the growth of the socio- economic level of development of individual territories); 
systemic (when developing strategic guidelines for the modernization of the socio- economic development of the region and 
mountain settlements).

Results. The article examines the problem of developing strategic directions for socio- economic modernization of the region’s 
economy in the post-war period through the prism of stimulating the development of mountainous territories, since the latter 
are the least developed and, accordingly, the most problematic territories in the context of their socio- economic development. 
Based on the study of various scientific approaches, the essence of the concept of «modernization» has been clarified. The main 
directions of modernization of the economy of mountain areas at the regional level of development are proposed, which include 
the implementation of complex systemic measures with the aim of implementing deep structural and sectoral changes

Discussion. In further scientific research, it is proposed to focus attention on the development of the conceptual basis for the 
development of state regional policy on an innovative basis, which was aimed at stimulating regional development in the post-
war period, where a major role should be given to the outline of priority directions for stimulating the development of depressed 
territories and communities, which undoubtedly belong most mountain settlements.

Key words: strategy, management, modernization, regional economy, mountain areas.
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Постановка проблеми. Вирішення проблем 
управління еколого‑ економічним розвитком 

регіону загалом, і зокрема гірських поселень, у во‑
єнний і поствоєнний період повинен базуватися на 
переході їх природно‑ господарського комплексу 
на інноваційний шлях розвитку, що стає вирі‑
шальною умовою їх сталого функціонування на 
середньо‑ і довгострокову перспективу. Відповідно 
інноваційна складова стає визначальною домінан‑
тою процесу модернізації економіки, що включає 
в себе сукупність взаємозв’язаних між собою скла‑
дових — структурну, технологічну, інвестиційну, 
інституціональну і соціальну компоненту. За таких 
умов розроблення і реалізація стратегії модернізації 
економіки, що враховує специфіку розвитку регі‑
ону загалом, і окремо гірських поселень, набуває 
особливої актуальності і розглядається в якості 
ключового інструменту подолання депресивного 
стану, що є властивим для переважної більшості 
поселень Закарпатської області.

Без перебільшення можна стверджувати, що 
без модернізації економіки гірські райони не ма‑
ють майбутнього в поствоєнний період. Найбільш 
яскраво цей синдром проявляється в тотальній 
бідності, масштабах безробіття, що значно переви‑
щує порогові рівні, інтенсивній трудовій міграції 
економічно активного населення, відтоку молоді 
з села, розпаді соціальної сфери та зникнення ок‑
ремих поселень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето‑
дологічним фундаментом модернізації економіки 
гірських територій є теорії і концепції економіч‑
ного розвитку регіонів, ключовими з яких є те‑
орії розміщення (Й.Г. фон Тюнен, В. Лаунхард, 
А. Вебер), регіонального зростання (Х. Річардсон, 
Дж. Бортс, У. Айзард, А. Маршалл, А. Льош, 
Г. Мюрдаль), державного регулювання економіч‑
ного розвитку регіонів (С. Деннісон, Е. Гувер, 
Г. Камерон, Дж. Кейнс).

Винятково важлива роль у формуванні еколого‑ 
економічної моделі розвитку гірських територій 
відводиться соціоприродним доктринам, з пози‑
ції яких стає можливим розглядати процеси мо‑
дернізації економіки на будь‑якому ієрархічному 
рівні господарювання в контексті коеволюції су‑
спільства і природи. Вперше на зв’язок природної 
компоненти і людської діяльності вказав Г. Спен‑
сер. Пізніше цю ідею розвинули еволюціоністи 
Дж. Хакслі, Ф. Доброжанський, а також дослід‑
ники соціальної поведінки соціобіологи Е. Уіль‑
сон і Дж. Ламсден. Ці праці дали імпульс для 
розвитку біофілософії, екофілософії, біо‑ та віта‑
центризму.

Серед українських вчених процеси модернізації 
економіки розглядаються у працях В. Геєця [2; 
13], А. Гриценка [3], В. Онищенко [9], В. Папа 
[12], Л. Федулової [14], Л. Шевчук [16].

Метою статті є окреслення стратегічних орі‑
єнтирів соціально‑ економічної модернізації регі‑
ональної економіки через призму розвитку гір‑
ських територій.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження 
є: 1) нормативно‑ правове забезпечення регулюван‑
ня розвитку гірських поселень в Україні; 2) праці 
вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять 
свої науково‑ практичні дослідження у площині 
регіонального розвитку, зокрема щодо розвитку 
депресивних та гірських територій.

В процесі здійснення дослідження було викори‑
стано такі методи пізнання, як абстрактно‑ логічний, 
монографічний, системний, логічний тощо.

Виклад основного матеріалу. Аналіз існуючих 
публікацій вказує на те, що сьогодні накопичено 
значний масив наукового знання щодо пошуку 
шляхів модернізації економіки країни як ключово‑
го імперативу економічного зростання. Разом з тим, 
необхідно відмітити, що сьогодні єдиної теоретич‑
ної і методологічної концепції модернізації не іс‑
нує. Термін «модернізація» (фр. modernization, від 
moderne — новітній, сучасний) був вперше застосо‑
ваний філософом Маркізом Де Кондорсе в 1770 році 
для позначення здатності сучасних людей науково 
направляти зміни в суспільстві [2, с. 4].

Автори «Економічної енциклопедії» сутність 
модернізації трактують як процес оновлення, осу‑
часнення, часткового технічного і технологічного 
переоснащення промислових і сільськогосподар‑
ських підприємств у відповідності до нових по‑
треб і норм, показників якості [4, с. 468]. Коли 
мова йде про прикладні проблеми, то модерніза‑
цію трактують як «удосконалення, що відповідає 
сучасним вимогам» [6, с. 403].

На думку Л. Вардомського, модернізація 
економіки означає структурні, технологічні, ін‑
ституціональні зміни в національній економіці, 
спрямовані на підвищення її конкурентоспромож‑
ності та забезпечення розвитку в довгостроковій 
перспективі [1, с. 79]. Наведене вказує на те, що 
сутність модернізації економіки головним чином 
обумовлюють структурно‑ технологічні зміни, що 
певною мірою збіднює змістове навантаження 
досліджуваного поняття, оскільки поза увагою 
автора залишається людський чинник, який під 
впливом техніко‑ технологічних змін зазнає суттє‑
вої трансформації, тобто сам модернізується. На‑
ведена дефініція дещо усічено трактує сутність 
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феномену модернізації, обмежуючись лише сфе‑
рою матеріального виробництва, що, по суті, роз‑
минається з реальними економічними процесами, 
які відбуваються в умовах глобалізації світового 
господарства.

Більш аргументованою є думка Б. Чарльтона 
і П. Андраса, які під модернізацією розуміють «ба‑
гатогранний процес, в якому спільноти на певній 
території стикаються з поступовими або швидки‑
ми змінами традиційних економічних, соціальних, 
політичних і культурних інститутів. Ці зміни з ча‑
сом тягнуть за собою або зумовлюють виникнен‑
ня принципово нових інститутів. В узагальненому 
розумінні модернізація — це процес заміщення або 
знищення новим суспільством традиційних груп, 
інститутів, норм, цінностей» [18, с. 85].

Розвиваючи ідею багатогранності процесу мо‑
дернізації та ролі держави у її здійсненні, А. Чух‑
но відмічає, що для «вирішення складних про‑
блем модернізації держава використовує не тільки 
професійно‑ технічні кваліфікаційні характеристи‑
ки, але і морально психологічні та патріотичні 
якості людини, в тому числі і довіру до влади» 
[15, с. 24], що суттєво розширює традиційні еко‑
номічні рамки трактування сутності досліджу‑
ваної проблеми. Принаймні це означає, що тер‑
мін модернізація є синтезуючою категорією, яка 
має не тільки структурно‑ секторальну, техніко‑ 
технологічну та просторову прив’язку, але також 
і соціокультурну компоненту, що охоплює знач‑
ну кількість одночасних змін у різних соціальних 
сферах економічної життєдіяльності суспільства.

Звідси стає цілком очевидним, що модерні‑
зація — це комплексна і масштабна проблема, 
змістом якої є необхідність здійснення суттєвого 
прориву від існуючого стану економіки до кін‑
цевого, бажаного розвитку. По суті, це траєкто‑
рія руху суспільства, яка вказує, від якого стану 
воно йде і якої нової якості прагне. Стартовою 
позицією в цьому аспекті є реальний стан еконо‑
міки з її проблемами і можливостями. Кінцевою 
точкою траєкторії руху є ідеал сучасності, який 
може трансформуватися. При цьому слід мати на 
увазі, що процеси модернізації не обмежуються 
границями техніко‑ технологічних перетворень, 
а неминуче супроводжуються фундаментальними 
змінами в системі соціально‑ економічних відносин 
і системі управління економікою.

Цей зв’язок підтверджується реальними еко‑
номічними процесами, які переконливо доводять, 
що вдосконалення системи управління дуже часто 
служить передумовою модернізації техніки і тех‑
нології. Єдність організації техніко‑ технологічних 

процесів і управління органічно зв’язана із змі‑
нами в соціальному житті, вирішенням завдань 
підвищення добробуту людей, подолання бідності, 
вдосконалення системи освіти, охорони здоров’я, 
створення підґрунтя для самовдосконалення 
і саморозвитку, тобто якісними складовими люд‑
ського капіталу.

З цих теоретико‑ методологічних засад стає 
можливим розроблення і реалізація концепту‑
альних засад модернізації економіки на регіо‑
нальному рівні розвитку, під якою розуміється 
вжиття комплексних системних заходів з метою 
здійснення глибоких структурно‑ секторальних 
змін, техніко‑ технологічного переоснащення ви‑
робництва, вдосконалення системи управління, 
розвитку інституційного середовища та формуван‑
ня висококваліфікованого кадрового потенціалу, 
здатного впроваджувати новітні науково‑ технічні 
досягнення, спрямовані на підвищення конкурен‑
тоздатності територіальної економіки.

Разом з тим процеси модернізації мають свою 
регіонально‑ локальну специфіку, детерміновану 
цілою сукупністю чинників. Зокрема в Закарпат‑
ській області, як і в інших областях Карпатського 
регіону вони обумовлені сформованою структурою 
економіки, інтенсивними транскордонними зв’яз‑
ками, високою мобільністю економічно активного 
населення, його етнічним складом. Однак найваж‑
ливішою ознакою в цьому контексті є чітко вира‑
жена вертикальна зональність, що включає три 
природно‑ економічні зони — низинну, передгір‑
ну та гірську. Саме гірська природно‑ економічна 
зона, займаючи значну частку території захід‑
них областей України та здійснюючи активний 
вплив на процеси відтворення населення, пере‑
буває у стані тривалої стагнації. Для неї харак‑
терна низька інтенсивність господарської діяль‑
ності, малодиверсифікована структура економіки, 
слабкий науково‑ технічний потенціал, слабороз‑
винута соціальна сфера. Принципова відмінність 
гірських територій від низинних і передгірних 
природно‑ економічних зон полягає в тому, що 
сьогодні першим відводиться роль постачальни‑
ків мінеральних, біологічних і рекреаційних ре‑
сурсів. Внаслідок цього рентно‑ сировинна скла‑
дова економіки гірських територій доповнюється 
рентно‑ борговою ланкою, що посилює дію деін‑
дустріальної інерції з відповідними негативними 
наслідками. Ситуація ускладнюється тим, що 
переважна частина мешканців гірських посе‑
лень практично не бере участі у розподілі доходів 
від реалізації природних ресурсів, що породжує 
конфлікт інтересів та створює підґрунтя для по‑
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глиблення соціальної напруги. Якщо додати, що 
гірські території тривалий час живуть в умовах 
інвестиційних канікул, проїдаючи ресурси та ви‑
робничі потужності, запаси міцності, що склалися 
у дореформаційний період, то стає цілком очевид‑
но, що гірська політика повинна бути органічно 
вмонтована у контекст розвитку. Це ключовий 
теоретичний постулат процесу модернізації, який 
передбачає реалізацію модернізаційних проектів 
у контексті тих трансформацій, які відбувають‑
ся в структурі регіональної економіки. Локальні 
і регіональні процеси є взаємозв’язаними і взає‑
мозалежними і співвідносяться як частина і ціле, 
що забезпечує інтегрованість регіонального гос‑
подарського комплексу. Це знаходить свій про‑
яв у необхідності забезпечення відтворювальних 
процесів, спільності економічних інтересів, взаєм‑
ній заінтересованості у підвищенні ефективності 
функціонування пріоритетних сфер господарюван‑
ня, раціональному використанні природних і люд‑
ських ресурсів. Наведене зайвий раз доводить не‑
обхідність виокремлення у структурі регіональної 
інноваційної системи її гірської компоненти, яка 
дозволяє врахувати специфіку її розвитку, зміст 
і характер соціально‑ економічних перетворень, 
які передбачається досягти в процесі модерніза‑
ції регіонального господарського комплексу. Не‑
від’ємною складовою цього процесу є децентралі‑
зація, яка передбачає укрупнення територій, що 
надасть перевагу новоутвореним територіальним 
формуванням, оскільки поглиблюється суспільний 
поділ праці, розширюються кооперативні вироб‑
ничі зв’язки, ринки збуту, можливості спільного 
освоєння і використання наявних виробничих по‑
тужностей і природних ресурсів, розвитку місце‑
вої інфраструктури. Звідси багатовекторність стра‑
тегій поведінки новосформованих територіальних 
громад, які можуть мати власну стратегію розвит‑
ку та динаміку модернізаційних змін, детерміно‑
вану наявним виробничо‑ ресурсним потенціалом, 
композицією стратегічних інтересів економічних 
суб’єктів. Саме тому процеси модернізації не мо‑
жуть розглядатися як лінійні і реалізовуватися 
за певним шаблоном або калькою, а навпаки, по‑
винні передбачати інваріантність підходів і форм 
реалізації. Тому можна погодитися з думкою 
С. А. Ермаханової, яка відмічає, що системне 
наслідування не є обов’язковим і навіть можли‑
вим. Власне, будь‑яка країна, що модернізується, 
здійснює трансформацію, змушує новий елемент, 
який потрапив у її середовище, діяти за власни‑
ми, тільки їй властивими правилами і законами. 
Якщо цього не відбувається, країна‑ реципієнт 

вступає в смугу внутрішнього напруження, соці‑
альної аритмії, робить помилки, зазнаючи струк‑
турних та функціональних втрат [5, с. 241].

З наведеного стає очевидним, що багатоварі‑
антність і альтернативність підходів до здійснення 
модернізації передбачають певний рівень автономії 
територіальних громад у прийнятті рішень щодо 
модернізації економіки сублокальних територіаль‑
них формувань, що вимагає делегування певних 
прав територіям базового рівня, зокрема самостійно 
обирати стратегію модернізації економіки. Альтер‑
нативність і множинність форм і методів реалізації 
модернізаційних проектів є необхідною і об’єктив‑
ною з точки зору специфіки розвитку економі‑
ки гірських територій, реалізації їх виробничо‑ 
ресурсного та людського потенціалу, гармонізації 
інтересів бізнесу і громади при врахуванні двох 
ключових чинників, які детермінують господар‑
ську діяльність у гірських поселеннях, — збере‑
ження екосистеми шляхом збалансованого приро‑
докористування та розвитку самобутньої культури 
і традицій гірського соціуму. Зазначені ключові 
детермінанти визначають філософію модернізації 
та господарювання у гірській місцевості і закла‑
дають методологічну базу формування стратегії 
модернізації на інновативно‑ інноваційній основі.

Така постановка проблеми вимагає чіткого 
формування цільових орієнтирів, мети, окреслен‑
ня кола завдань, ідентифікацію моделі модерніза‑
ції та механізмів її реалізації.

Метою стратегії модернізації економіки гір‑
ських територій є усунення існуючих переду‑
мов прогресуючого відставання у традиційних 
секторах економіки шляхом здійснення гли‑
боких структурно‑ секторальних змін, техніко‑ 
технологічного переоснащення виробництва, за‑
провадження ресурсозберігаючих та безвідходних 
технологій, стимулювання розвитку високотехно‑
логічних сегментів економіки, формування іннова‑
ційно активного кадрового потенціалу та створення 
інституційного середовища регулювання процесів 
модернізації. Умовою реалізації стратегії модерні‑
зації економіки є створення інституційних та еко‑
номічних передумов для залучення інвестицій та 
активізації інноваційних процесів, реалізація дер‑
жавних програм соціально‑ економічного розвитку 
гірських територій, мобілізація внутрішніх джерел 
та власного потенціалу розвитку, спрямованого на 
технологічне переоснащення виробництва з метою 
підвищення його конкурентоспроможності.

Досягнення стратегічної мети модернізації еко‑
номіки гірських територій зумовлює потребу в чіт‑
кому формулюванні цільових орієнтирів, пріори‑
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тетів та стадійності їх реалізації. Методологічною 
основою формування цілей модернізації економі‑
ки є розуміння двоїстого її характеру. З одного 
боку, як відмічає О. Левковець, модернізація — це 
завжди системний процес, а з другого — мобілі‑
заційний процес [7, с. 4], який запроваджується 
для скорочення відставання від країн‑ конкурентів 
[10, с. 5]. Таке розуміння сутності модернізації 
вказує на те, що вона повинна розглядатися як 
комплексна проблема, що включає спектр відно‑
син — власності, фінансово‑ управлінські, аграр‑
ні відносини, відносини природокористування, 
соціально‑ етнічні процеси, характер зв’язків по 
вертикалі і горизонталі, заходи державних, ре‑
гіональних органів управління та місцевого са‑
моврядування з реалізації структурної, техніко‑ 
технологічної, інноваційно‑ інвестиційної та 
соціальної політики. Множинність відносин, 
включених в орбіту модернізаційних процесів, 
породжує множинність цілей та інструментів її 
реалізації. В їх якості виступають шість голов‑
них цілей модернізації економіки гірських терито‑
рій, а саме: модернізація секторальної структури 
економіки; техніко‑ технологічне оновлення і мо‑
дернізація виробництва, запровадження безвід‑
ходних еко‑ та енергозберігаючих технологій; мо‑
дернізація соціокультурного потенціалу гірських 
територій, включаючи систему освіти, культури, 
охорону здоров’я, соціальний захист населення; 
модернізація соціальної і виробничої інфраструк‑
тури, спрямована на подолання інфраструктурних 
обмежень розвитку економіки; фінансове, бю‑
джетне, податкове стимулювання модернізацій‑
них проектів; розвиток інститутів прав власності, 
конкуренції, зниження інвестиційних і підпри‑
ємницьких ризиків, адміністративних бар’єрів, 
розвиток державно‑ приватного партнерства.

Реалізація обраних стратегічних цілей зумов‑
лює потребу у вирішенні масиву домодерніза‑
ційних завдань. В агрегованому виді зазначені 
завдання можна згрупувати у три підсистеми — 
структурно‑ технологічну, соціально‑ економічну та 
інституціональну, у межах яких реалізуються пев‑
ні завдання. Так, щодо структурно‑ технологічної 
підсистеми, то її безпосередньою метою є подолан‑
ня моногалузевої структури економіки гірських 
територій, усунення структурних диспропорцій, 
формування багатоукладної економіки шляхом 
сприяння швидкому застосуванню новітніх еко‑
гологічно збалансованих, енерго‑ і ресурсозбері‑
гаючих технологій, маловідходних виробничих 
циклів. Важливим засобом досягнення постав‑
леної мети є диверсифікація економіки гірських 

територій, яка створює мультиплікаційний ефект 
в інших сферах господарювання, приводить до 
множинності його організаційно‑ правових форм: 
індивідуально‑ приватних, акціонерних, коопера‑
тивних, державних, некомерційних організацій, 
різних пайових фондів, які різняться за виконува‑
ними функціями, обсягами реалізованих завдань, 
рівнем відповідальності, правами щодо прийняття 
господарських рішень, організацією управління. 
В умовах глибокої трансформації економічних від‑
носин, коли логіка загального розвитку визначе‑
на дуже приблизно, територіальна множинність, 
різноманітність можливих форм господарювання 
є необхідною умовою для виявлення найбільш ра‑
ціональних із них, особливо тих, які органічно 
вмонтовані в локальні економічні пріоритети.

По суті, це означає, що цілі і завдання еконо‑
мічної модернізації регіонів та їх субрегіональних 
просторових формувань суттєво різняться між со‑
бою і детерміновані двома ключовими чинника‑
ми — рівнем соціально‑ економічного розвитку та 
наявним ресурсним потенціалом.

Технічна політика стійкого розвитку гірських 
територій повинна базуватися на впровадженні 
сучасних методів і принципів розробки і викори‑
стання мінерально‑ сировинних ресурсів, викорис‑
танні альтернативних енергоносіїв, безвідходних 
технологій, принципово нових засобів зв’язку 
у важкодоступних поселеннях, автоматизації 
систем оперативного управління вантажопотока‑
ми, підвищенні надійності комунікативних засо‑
бів тощо. Важливою проблемою є відродження 
і модернізація сільської промисловості. Вочевидь 
тут потрібні кардинально нові підходи. Зусилля‑
ми наукових установ, програмістів, менеджерів, 
маркетологів необхідно розробити й обґрунтувати 
проекти модернізації кожного підприємства. По 
суті, мова йде про своєрідні модернізаційні бізнес‑ 
плани, орієнтовані на технічне переоснащення ви‑
робництва. А уже під ці проекти залучати інвесто‑
рів, надаючи їм певні преференції і пільги.

Необхідно також враховувати географічне 
і транспортне розташування гірських поселень, що 
має важливе значення для формування сприятли‑
вого інвестиційного клімату і залучення інвестицій‑
них ресурсів у їх розвиток. Це вимагає вивчення 
можливостей створення регіонального науково‑ 
технічного центру, малих науково‑ виробничих 
структур, функціями яких був би пошук новітніх 
технологічних проектів, розробка і впровадження 
передових технологій для виробництва органіч‑
ної продукції, оновлення її асортименту, освоєння 
енерго‑ і ресурсозберігаючих технологій.
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Техніко‑ технологічна підсистема модернізації 
органічно пов’язана з соціально‑ економічною. 
Їх єдність і взаємозв’язок обумовлені тим, що 
техніко‑ технологічна модернізація викликає 
глибокі зміни не тільки в економіці, але і соці‑
альному розвитку, оскільки «серцевиною іннова‑
ційного суспільства є людина, яка розглядається 
одночасно як виробник, споживач, інвестор, емі‑
тент, а також продуцент інноваційного суспільно‑ 
політичного і культурного контексту» [11, с. 60]. 
З цього стає очевидним, що головним концептом 
модернізації виступає людський капітал гірських 
територій. Звідси випливає одна з ключових осо‑
бливостей соціально‑ економічної модернізації 
гірських територій, змістом якої є проблема люд‑
ського розвитку, невід’ємною складовою якого є 
формування інноваційного потенціалу, що в су‑
часних умовах є унікальним ресурсом, який, за 
визначенням Й. Шумпетера, здатний здійснювати:
1) виробництво нових благ або поліпшення якості 

існуючих;
2) впровадження нових способів виробництва або 

комерційного використання існуючих товарів;
3) відкриття й освоєння нових ринків збуту;
4) освоєння нових джерел одержання сировинних 

матеріалів або напівоброблених товарів;
5) здійснення реорганізації у галузі та створен‑

ня промислових підприємств нового типу [17, 
с. 177].
З огляду на це першочерговим завданням со‑

ціальної модернізації є формування в гірських 
поселеннях критичної маси підприємств, що є 
генераторами нових ідей і змін в економіці. Без 
цього ключового інституту, який становить соці‑
альну базу модернізації, можливість її реалізації 
є нереальною. Серед мешканців сільських терито‑
рій, відмічають А. Лісовий та В. Заліско, важко 
знайти освічених, професійних працівників, які 
здатні працювати на сучасних технічних засобах, 
виконуючи високотехнологічні операції з виро‑
щування овочів та фруктів, керувати комп’ютер‑
ними, транспортними засобами, тваринницькими 
комплексами або фермами [8, с. 24].

Усунення існуючих суперечностей визначає 
ступінь успішності «модернізаційного прориву», 
який об’єктивно пов’язується з якісними змінами 
в структурі людського капіталу.

Ефективність реалізації політики модернізації 
економіки гірських територій як багатомірного 
і многоаспектного процесу, що включає еконо‑
мічну, соціальну, екологічну, етнічну, культурну 
складові, значною мірою визначається розвину‑
тістю інституційно‑ інфраструктурної підсистеми. 

Інфраструктура модернізації економіки — це су‑
купність державних, підприємницьких та гро‑
мадських інститутів, які сприяють, забезпечують 
і регулюють здійснення перманентних струк‑
турних, технологічних та інституційних змін на 
виробництві з метою підвищення його конкурен‑
тоспроможності. В нашому дослідженні просте‑
жуються дві головні її функції — забезпечення 
неперервності техніко‑ технологічного оновлення 
виробництва та цілеспрямоване регулювання про‑
цесів модернізації. Будучи складною системою, 
інфраструктура модернізації економіки може бути 
проаналізована як з точки зору інституціональної 
(державні функціональні органи та органи місце‑
вого самоврядування, галузеві органи управління, 
територіальні громади, агенції економічного роз‑
витку, венчурні структури, адміністрації еконо‑
мічного розвитку, фонди сприяння впровадженню 
інновацій), так і організаційної сукупності кон‑
кретних економічних форм і методів регулюван‑
ня зазначених процесів модернізації (стратегічне 
прогнозування структурно‑ інноваційної перебу‑
дови економіки, індикативне планування модер‑
нізаційних проектів, нормативна регламентація, 
надання інформації, консультування місцевих 
підприємств, надання трансфертів вирівнюван‑
ня депресивним територіям, запровадження сис‑
теми стимулів, мотивації секторально‑ галузевої 
структури модернізації економіки та застосуван‑
ня санкцій), тобто економічних та адміністра‑
тивних важелів, за допомогою яких здійснюєть‑
ся регулювання процесів модернізації. По суті, 
інституційно‑ інфраструктурна підсистема, будучи 
зв’язуючою ланкою між техніко‑ технологічною 
підсистемою та соціально‑ економічною, виступає 
в ролі механізму регулювання модернізаційних 
процесів. Його компонентна будова може бути 
проаналізована як у горизонтальному зрізі, тобто 
сукупності однотипних прийомів та методів у ме‑
жах одного адміністративного рівня (село, сели‑
ще, місто, район), так і вертикально‑ ієрархічному, 
коли аналізуються різні рівні їх компетенції та 
субординація.

Метою нашого дослідження є аналіз терито‑
ріального механізму регулювання процесів мо‑
дернізації на регіональному та субрегіональному 
рівнях з погляду його інституціонального, функ‑
ціонального та інструментального навантаження, 
оскільки саме такий методологічний підхід дозво‑
ляє з’ясувати його суб’єктно‑об’єктні та функці‑
ональні параметри, а також компонентну будову. 
Вказані складові інституційно‑ інфраструктурної 
підсистеми, зберігаючи певну індиферентність, 
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Розвиток інститутів сприяння модернізації, 
державно-приватне партнерство
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Рис. 1. Сутнісні ознаки соціально‑ економічної модернізації гірських територій

Джерело: розроблено автором

специфіку реалізації функцій, формують єдину, 
цілісну, субординовану систему регулювання про‑
цесів модернізації економіки.

Теоретичний аналіз сутності модернізації еко‑
номіки гірських територій, обсягу домодерніза‑

ційних завдань, аналіз компонентної будови та 
підсистем регулювання модернізаційних процесів 
дозволяє з’ясувати сутнісні характеристики мо‑
делі модернізації економіки гірських територій 
(рис. 1).
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Вище відмічене дозволяє узагальнити, що 
системна характеристика соціально‑ економічної 
модернізації вказує на багатовекторність цього 
процесу, який охоплює велику кількість одночас‑
них змін у різних сферах соціогосподарської сис‑
теми гірських територій. Успішність їх реалізації 
значною мірою обумовлена ефективністю держав‑
ного управління розвитком гірських поселень. 
Залежно від того, яким чином уряд, органи дер‑
жавного управління на місцях спроможні спряму‑
вати ресурси, людський потенціал, інвестиції та 

інновації в ефективне русло, залежить швидкість 
модернізації, що сьогодні виступає в якості клю‑
чового чинника реалізації ринкових реформ.

В подальших наукових дослідженнях пропону‑
ється зосередити увагу на розробці концептуальних 
засад розробки державної регіональної політики 
на інноваційних засадах, яка була направлена на 
стимулювання регіонального розвитку у поствоєн‑
ний період, де велика роль повинна бути відведена 
окресленню пріоритетних напрямів стимулювання 
розвитку депресивних територій і громад, куди без 
сумніву відносяться більшість гірських поселень.
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Анотація. Сьогодні війна в Україні, спричиненої збройною агресією Російської Федерації і за сприяння Республіки 
Білорусь проти України, призвела до виникнення труднощів і проблем у всіх сферах національної економіки України, в 
тому числі і у сфері будівництва. В умовах повномасштабної війни Росії проти України підвищений рівень небезпеки і 
ризики, зупинення будівництва багатьох будівель і споруд на різних етапах їхнього існування, численні зруйновані та 
пошкоджені будинки і приміщення, зростання вартості будівельних матеріалів, енергоресурсів, транспортних витрат, а 
також нестача робочої сили є одними з найважливіших факторів, що призводять до падіння обсягів будівництва. З огля-
ду на викладене вище, метою статті є дослідження тенденцій і проблем у сфері будівництва України в умовах війни. На 
основі аналізу аналітичних даних зазначено, що з 10 травня по 8 червня 2022 року загальні збитки економіки України 
через пошкодження фізичної інфраструктури зросли на 9,6 мільярда дол. США, а руйнування та пошкодження житлових 
будинків за цей період становило 8,4 млн. кв.м. В контексті цього з’ясовано, що Кабінет Міністрів України спростив доз-
вільні та реєстраційні процедури у будівництві в умовах воєнного стану, прийнявши Постанову від 24.06.2022 р. № 722. 
Встановлено, що поточний стан сфери будівництва України потребує покращення, особливо у сфері житлового фонду, 
оскільки втрати для економіки України від російсько- української війни, станом на початок липня 2022 року, є досить 
високими. Також сформульовано висновок про те, що відновлення сфери будівництва в Україні необхідно проводити за 
рахунок розроблення і реалізації відповідних заходів на державному рівні, за фінансової підтримки іноземних держав- 
партнерів. Тут особливе значення також має залучення іноземних експертів і провідних фахівців України для посилення 
потенціалу будівельних компаній (зокрема, фінансового і кадрового потенціалу), для врахування безпекових питань і 
ризиків у майбутньому. Визначено, що подальші дослідження доцільно проводити в напрямі пошуку практичних шляхів 
відновлення сфери будівництва в Україні, включаючи сферу житлового фонду, у воєнний та післявоєнний час.

Ключові слова: будівництво, житловий фонд, економіка України, економіка будівництва, війна Росії проти України.

Summary. Today, the war in Ukraine, caused by the armed aggression of the Russian Federation and with the assistance 
of the Republic of Belarus against Ukraine, has led to difficulties and problems in all areas of the national economy of Ukraine, 
including in the field of construction. In the context of a Russіa’s full-scale war agaіnst Ukraіne, an increased level of danger 
and risks, a halt in the construction of many buildings and structures at different stages of their existence, numerous destroyed 
and damaged houses and premises, an increase in the cost of building materials, energy resources, transport costs, as well as a 
shortage of labor are one of the most important factors leading to a drop in construction volumes. Considering the above, the 
purpose of the article is to study trends and problems in the field of construction of Ukraine in the war conditions. Based on the 
analysis of analytical data, it was noted that from May 10 to June 8, 2022, the total losses of the economy of Ukraine due to 
damage to physical infrastructure increased by $9.6 billion, and the destruction and damage of residential buildings during this 
period amounted to 8.4 million square meters. In the context of this, it was found out that the Cabinet of Ministers of Ukraine 
has simplified permit and registration procedures in construction in the conditions of martial law by adopting Resolution No. 722 
dated June 24, 2022. It has been established that the current state of the construction sector in Ukraine needs to be improved, 
especially in the field of housing stock, since the losses for the economy of Ukraine from the Russian- Ukrainian war, as of early 
July 2022, are quite high. The conclusion was also formulated that the restoration of the construction sector in Ukraine should 
be carried out through the development and implementation of appropriate measures at the state level, with the financial 
support of foreign partner states. Here, the involvement of foreign experts and leading specialists of Ukraine is of particular im-
portance for strengthen the potential of construction companies (in particular, financial and personnel potentials), for take into 
account security issues and risks in the future. It was determined that further research should be conducted in the direction of 
finding practical ways to restore the construction sector in Ukraine, including the housing stock, in wartime and post-war times.

Key words: construction, housing stock, economy of Ukraine, economy of construction, Russia’s war against Ukraine.

Постановка проблеми. Як відомо, «Російська 
Федерація є державою‑ терористом, однією 

з цілей політичного режиму якої є геноцид Україн‑
ського народу, фізичне знищення, масові вбивства 
громадян України, вчинення міжнародних зло‑
чинів проти цивільного населення, використання 
заборонених методів війни, руйнування цивіль‑
них об’єктів та об’єктів критичної інфраструкту‑
ри, штучне створення гуманітарної катастрофи 
в Україні або окремих її регіонах. … Політичний 

режим Російської Федерації є нацистським за 
своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує 
націонал‑ соціалістичний (нацистський) тоталітар‑
ний режим» [1].

Сьогодні війна в Україні, спричиненої зброй‑
ною агресією Російської Федерації і за сприяння 
Республіки Білорусь проти України, призвела до 
виникнення труднощів і проблем у всіх сферах на‑
ціональної економіки України, в т. ч. і у сфері бу‑
дівництва. В умовах повномасштабної війни Росії 
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проти України підвищений рівень небезпеки і ри‑
зики, зупинення будівництва багатьох будівель 
і споруд на різних етапах їхнього існування, чис‑
ленні зруйновані та пошкоджені будинки і при‑
міщення, зростання вартості будівельних матеріа‑
лів, енергоресурсів, транспортних витрат, а також 
нестача робочої сили є одними з найважливіших 
факторів, що призводять до падіння обсягів будів‑
ництва житлового, промислового, транспортного 
та ін. Наразі ситуація складна, економіка повіль‑
но відновлюється, посилюються відповідні заходи 
безпеки в регіонах України.

Поряд з тим, тут доцільно також зазначити, 
що раніше, перед повномасштабним вторгненням 
Росії як держави‑ окупанта, як держави‑ терориста 
на територію України, український ринок новобу‑
дов розвивався дуже бурхливими темпами — нові 
об’єкти з’являлися в усіх великих містах Украї‑
ни, і не тільки. Особливо високою була будівельна 
активність у таких містах, як Київ, Львів, Хар‑
ків, Одеса, Дніпро. Клієнти будівельних компаній 
завжди мали широкий вибір об’єктів нерухомості, 
відповідний спектр послуг, а також залишались 
задоволені від переваг співпраці як щодо роз‑
ташування, ціни та якості нових будинків, так 
і щодо планування та площі житла, включаючи 
пріоритетні напрями (проекти) розвитку об’єк‑
тів благоустрою тощо. Багато хто вже інвестував 
у споруджувану нерухомість в 2021 році чи ро‑
ками раніше з надією поселитись у 2022. Однак, 
війна в Україні не тільки перешкодила планам, 
а й завдала невимовних страждань невинним лю‑
дям, забравши безліч життів і відчуття безпеки, 
включаючи виклики і загрози економічній безпе‑
ці. Через збройну агресію Російської Федерації 
в Україні зруйновано велику кількість житлових 
будинків та багато інших цивільних об’єктів, 
і назвати їх точну кількість досить важко. Так, 
станом на 03 липня 2022 року, житло втратили 
близько 800 тис. українців, найбільше руйнувань 
житлового фонду зафіксовано на сході та півно‑
чі України [2]. Також з кінця лютого 2022 року 
будівництво зупинилося навіть у містах, розта‑
шованих на заході України, через ризики, ма‑
сові постійні ракетні обстріли території України 
з боку Росії і за сприяння Республіки Білорусь 
тощо. Незважаючи на це, в таких умовах, у черв‑
ні 2022 року в усіх областях України, віддалених 
від бойових дій, спостерігається деяке відновлен‑
ня будівництва, водночас ціни суттєво зросли і є 
вищими, порівняно з довоєнними. Якщо орієнту‑
ватися на поточний стан житлового будівництва, 
то станом на липень 2022 року найбезпечнішими 

для такого виду економічної діяльності є захід‑
ні області України, але ситуація може змінитись 
у будь‑який момент через збройну агресію Росії.

Враховуючи наведене вище, очевидно, що до‑
слідження тенденцій і проблемних питань у сфері 
будівництва України в умовах війни є досить ак‑
туальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ог‑
ляд і аналіз наукової літератури, останніх дослі‑
джень дозволяє стверджувати, що проблематиці 
розвитку будівельної сфери в Україні в умовах 
війни приділено досить мало уваги. У цьому кон‑
тексті доцільно згадати публікації науковців, які 
приведені нижче.

Так, О. Коба [3; 4] дотримується думки, що 
для економічного відновлення України і забез‑
печення економічної безпеки сфери будівництва 
необхідно: сформувати єдиний координаційний 
центр для всіх робочих груп, які беруть участь 
у цьому процесі; забезпечити жорсткий контроль 
та прозорість за рухом і цільовим використання 
коштів; продовжити системну роботу з удоско‑
налення стандартизації і нормування будівель‑
ної продукції на основі міжнародних стандартів; 
відновити кредитування на ринку будівництва, 
залучати іноземні інвестиції для фінансування 
і розвитку будівельних проектів; сприяти і сти‑
мулювати впровадженню у будівництво передових 
технологій і матеріалів з урахуванням наявного 
світового досвіду, залучати до цього процесу про‑
відних фахівців України та іноземних спеціаліс‑
тів; впроваджувати безвідходне, маловідходне 
виробництво (зокрема, будівельних матеріалів); 
залучати іноземних експертів для посилення по‑
тенціалу будівельних компаній (зокрема, кадро‑
вого потенціалу) тощо.

Поряд з тим, І. Крилова [5] за результатами 
проведених досліджень стверджує, що відновлен‑
ня пошкодженого житлового фонду як важливої 
складової сфери будівництва можна здійснити 
через окремі механізми отримання компенсацій 
у вигляді нового житла (яке можна і необхідно 
побудувати) або із залученням Фонду держав‑
ного майна України [6] через розрахунок і на‑
дання суми компенсації на відповідний ремонт, 
для відновлення пошкодженого майна тощо. Ці 
процедури можна та рекомендується прискори‑
ти і спростити шляхом дерегуляції. Дерегуля‑
ція передбачає усунення надмірних і скасування 
окремих нормативних обмежень і неефективних 
процедур контролю, усунення зайвого регулюван‑
ня, зокрема ліцензування, удосконалення систем 
сертифікації, моніторингу, а також окремих видів 
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експертиз та усунення інших обмежень для бізне‑
су, економіки у воєнний і післявоєнний час [5].

Тут також на особливу увагу заслуговують ви‑
сновки за результатами досліджень, приведених 
у працях [7; 8], які доцільно врахувати в контек‑
сті післявоєнного відновлення сфери будівництва 
(житлового будівництва, будівельної галузі), від‑
будови і розвитку України. А враховуючи те, що 
Україна наблизилася до вступу до Європейського 
Союзу, отримала статус кандидата у члени в ЄС, 
то окремої уваги в питанні відбудови та будівниц‑
тва заслуговують деякі пропозиції і рекомендації, 
приведених у публікаціях [9; 10]. Також важли‑
вим завданням є дослідження тенденцій і про‑
блемних аспектів у сфері будівництва України 
в умовах війни, з точки зору практичного підходу.

Мета статті. Метою статті є дослідження тенден‑
цій і проблем у сфері будівництва України в умо‑
вах війни. Для досягнення цієї мети необхідно:
 – здійснити порівняльний аналіз аналітичних 
даних, наявної оперативної інформації щодо 
відновлення будівництва новобудов у воєнний 
та довоєнний періоди;

 – проаналізувати втрати національної економіки 
України, зокрема у сфері будівництва, станом на 
початок липня 2022 року, через повномасштабну 
війну Росії проти України;

 – розглянути рекомендації для відновлення сфери 
будівництва в умовах воєнного стану, представ‑
лених Кабінетом Міністрів України;

 – представити реальний стан сфери будівництва 
в умовах війни, а також розкрити причини, 
які провокують такий стан, і можливі шляхи 
вирішення проблем у цьому напрямі.

Для довідки: дослідження здійснено в умовах 
обмеженості інформації, в інтересах національної 
безпеки України, виходячи із нестабільності, неві‑
домості, складності і невизначеності зовнішнього 
середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Війна в Україні спустошила ринок нерухомості 
і фінансову систему через дуже високий рівень 
невизначеності, стан небезпеки і ризики, а також 
є нищівною для ринку нерухомості через руйну‑
вання житла і комерційної нерухомості. Як вже 
зазначалось, станом на кінець травня — початок 
червня 2022 року, забудовники в Україні відно‑
вили роботи менш ніж на половині житлових 
комплексів, переважно на тих об’єктах, які були 
збудовані і готові для проживання або перебували 
на завершальній стадії будівництва. Наразі ко‑
мерційних інвестицій у нове будівництво майже 
немає [11].

Так, доцільно зауважити, що у порівнянні 
із довоєнним періодом, а саме із жовтнем 2021 
року на кінець травня поточного року найкраща 
ситуація по відновленню будівництва новобудов 
присутня у Волинській, Рівненській, Черкаській, 
Закарпатській, Вінницькій та Тернопільській об‑
ластях, оскільки питома вага відновлення будів‑
ництва становить понад 85% від показників дово‑
єнного періоду, зокрема у порівнянні із жовтнем 
2021 року (рис. 1). При тому взагалі не ведеться 
будівництво у Кіровоградській, Миколаївській та 
Херсонській областях, а також у Донецькій та Лу‑
ганській, дані про які взагалі є відсутні.

За оцінками експертів, собівартість будівниц‑
тва з початку війни вже зросла на 20% і може 
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зрости на 30% в залежності від використовуваних 
матеріалів [12].

З огляду на аналітичні дані щодо реального 
стану і особливостей функціонування житлово‑ 
будівельного комплексу в Україні, доцільно звер‑
нути увагу і на втрати, яких зазнала національна 
економіка України, через російсько‑ українську 
війну, станом на початок липня 2022 року. Так, 
майже за місяць, а саме з 10 травня по 08 черв‑
ня 2022 року загальні втрати економіки України 
внаслідок пошкодження фізичної інфраструктури 
зросли на 9,6 млрд. дол. США (табл. 1). Що сто‑
сується конкретно руйнування та пошкодження 
житлових будинків, то за цей період було зруй‑
новано 8,4 млн. кв.м.

За останніми даними (за оцінками Міністерства 
економіки України та команди KSE Institute (ана‑
літичного підрозділу Київської школи економіки) 
за підтримки Офісу Президента України), опри‑
людненими 08 червня 2022 року, значно зросли 
збитки, завданих бізнес‑ структурам, закладам 
освіти і охорони здоров’я, а також дитячим сад‑
кам, адміністративним будівлям і спорудам та 
складській інфраструктурі. Так, збитки, завданих 
українським підприємствам (через руйнування та 
пошкодження), уже сягнули 11,5 млрд. дол. США, 
закладів освіти — 1,6 млрд. дол. США, медичних 
закладів — 1,1 млрд. дол. США, дитячих садків — 
576 млн. дол. США. Через війну Росії проти Укра‑
їни, станом на 08.06.2022 р., зруйновано (або по‑
шкоджено) або захоплено близько 256 підприємств, 
включаючи будівельні компанії, 1177 закладів осві‑
ти, 656 медичних закладів, 668 дитячих садків, 
20 торгівельних центрів (комплексів), 28 нафтобаз, 
а також 6,3 тис. залізничних колій. Поряд з тим, 
з початку російсько‑ української війни пошкодже‑
но, знищено або захоплено щонайменше 44,8 млн. 
кв.м житлового фонду. Дані уточнюються [14]. Та‑
кож нагадаємо, що станом на 03 липня 2022 року, 
житло втратили близько 800 тис. українців [2].

З огляду на такий розвиток подій через війну 
Росії проти України, Кабінет Міністрів України 

спростив дозвільні та реєстраційні процедури у бу‑
дівництві в умовах воєнного стану. Це допоможе 
значно пришвидшити виконання робіт з капіталь‑
ного ремонту, реконструкції пошкоджених будин‑
ків і споруд, сприятиме будівництву нових об’єк‑
тів тощо. Так, Постановою КМУ від 24.06.2022 р. 
№ 722 [15], на період дії воєнного стану та протя‑
гом року з дня його припинення або скасування, 
вносяться такі зміни у сфері будівництва, а саме:

1. Планування намірів забудови земельної 
ділянки, забудова індивідуальних житлових бу‑
динків, садів, дачних будинків, інших будівель 
і споруд на двох і нижче поверхах (площею до 
500 кв.м) може здійснюватися без будівельного 
паспорта відповідно до містобудівної документа‑
ції місцевого рівня або цільового призначення зе‑
мельних ділянок.

2. Надання містобудівних умов та прийняття 
рішення про обмеження або відмову в забудові зе‑
мельних ділянок уповноваженим органом здійсню‑
ється протягом 10‑ти робочих днів з дня реєстрації 
заяви. В іншому випадку, проектування об’єкта 
будівництва здійснюється без отримання умов та 
обмежень містобудування, відповідно до обмежень 
використання земель, визначених у містобудівній 
документації місцевого рівня та чинного Закону 
України «Про охорону культурної спадщини».

3. Проектна документація подається замовни‑
ком на погодження до органу охорони культур‑
ної спадщини через Єдину державну електронну 
систему у сфері будівництва. Таку документацію 
розглядають та повинні надати відповідь щодо по‑
годження чи правомірної відмови протягом 30‑ти 
днів. У разі відсутності відповіді протягом 30‑ти 
днів погодження проектної документації вважа‑
ється затвердженим за замовчуванням.

4. Не виконується контрольна геодезична 
зйомка перед прийняттям і проведенням робіт на 
об’єктах без ремонту, у будинках, будівлях, спо‑
рудах, незавершеному будівництві.

5. Дозволяється також перенесення окремих 
видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою 

Таблиця 1
Втрати економіки України внаслідок пошкодження фізичної інфраструктури

Втрати
станом на:

10.05.2022 19.05.2022 25.05.2022 08.06.2022

Втрати економіки України внаслідок пошкоджен‑
ня фізичної інфраструктури, млрд. дол. США

94,3 97,4 105,5 103,9

зокрема:

Житлові будинки, млн. кв.м 31,0 33,9 39,4 39,4

Джерело: сформовано на основі [13]
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територій, крім транспортних проїздів, на період 
дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня 
його припинення або скасування.

Видані на підставі цієї постанови реєстраційне 
повідомлення про початок виконання будівельних 
робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт 
діють до завершення будівництва [15].

Практика показує, що кількість звернень клі‑
єнтів (замовників), що надійшли за червень 2022 
року, свідчить про збільшення обсягів будівниц‑
тва в різних регіонах України. Так, кількість заяв 
на видачу дозволів на будівництво та актів проб‑
ного запуску зросла вдвічі [16].

У період з 15 березня по 15 червня 2022 року 
головними інспекторами будівельного нагляду 
Державної інспекції архітектури та містобудуван‑
ня України здійснено опрацювання [16]: 3784‑и 
повідомлення про початок здійснення будівельних 
робіт; 5514‑ть декларацій щодо підготовки об’єк‑
та до експлуатації; 270‑ть дозволів на виконання 
будівельних робіт; 207‑м довідок про прийняття 
об’єктів у експлуатацію; 847‑м змін щодо повідо‑
млень, декларацій, дозволів.

Разом з тим, необхідно також звернути увагу 
на наслідки, які несе сьогодні війна у сферу бу‑
дівництва в Україні. Перш за все, тут доцільно 
виокремити причини, зокрема [12; 17]:

1. Висока завантаженість транскордонних ло‑
гістичних шляхів: коли діяльність більшості ви‑
робництв заблокована і лишаються запаси тільки 
на складах, то скоро наступає ситуація критичної 
нестачі таких запасів і, як наслідок, зупиняється 
діяльність.

2. Блокада морського сполучення чинить зна‑
чний тиск на доставку продукції через західний 
кордон, у такому випадку суттєво зростає вартість 
такої продукції.

3. Відсутність будівельних матеріалів: якщо 
сьогодні наявні запаси та імпортні обсяги будівель‑
них матеріалів використовувати для нового будів‑
ництва житлових комплексів, то матеріалів для 
нагальних аварійно‑ відновлювальних робіт не буде.

4. Дефіцит робочої сили.
Водночас з’ясовано, що можливими напряма‑

ми післявоєнного відновлення сфери будівництва, 
враховуючи різні точки зору фахівців, можуть 
бути такі аспекти, як [18; 19]:
 – зелене будівництво, яке передбачає спорудження 
будівель і споруд, при чому їхня експлуатація 
не чинить жодного шкідливого впливу на стан 
навколишнього природного середовища;

 – спрощена процедура будівництва об’єктів за 
типовим проектом, в т. ч. у частині, що фіксує 
відхилення від діючих норм;

 – спрощена процедура закупівель;
 – знижені вимоги до сертифікації матеріалів;
 – знижені вимоги до структури та змісту проектної 
документації на будівництво, а також знижені 
вимоги до розгляду проектів будівництва тощо.
Одним із можливих шляхів вирішення про‑

блем, що є перепонами для функціонування і роз‑
витку сфери будівництва в Україні, є: придбання 
європейських технологій і спрощення процедури 
ввезення необхідних матеріалів, сертифікованої 
будівельної продукції та будівельної техніки з єв‑
ропейських країн.

Експертне середовище і органи державної вла‑
ди в Україні сьогодні вже активно обговорюють 
питання дерегуляції сфери будівництва та спро‑
щення бюрократичних процедур для забезпечення 
якнайшвидшого відновлення потенціалу і розвит‑
ку країни. Це є позитивним аспектом, адже є ро‑
зуміння, що в дуже короткий термін потрібно ви‑
рішити житлові проблеми сотень тисяч громадян, 
яким потрібне житло, і не тільки. Безперечно, це 
рівень державної цільової програми, яку потрібно 
терміново удосконалювати сьогодні та реалізову‑
вати. Масштабне будівництво і відбудова України 
передбачає здійснення масштабного фінансування 
і залучення величезних інвестицій.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. На основі виконаного дослідження вста‑
новлено, що сучасний стан сфери будівництва 
в Україні потрібно неодмінно покращувати, 
оскільки втрати, яких зазнала економіка Украї‑
ни від російсько‑ української війни, станом на по‑
чаток липня 2022 року, включаючи сферу жит‑
лового фонду, є досить значними і суттєвими. 
Враховуючи це, відновлення сфери будівництва 
в Україні необхідно проводити на державному рів‑
ні за рахунок розроблення і реалізації відповідних 
заходів по відновленню, за фінансової підтримки 
іноземних держав‑ партнерів. Тут особливе зна‑
чення також має залучення іноземних експертів 
і провідних фахівців України для посилення по‑
тенціалу будівельних компаній (зокрема, фінан‑
сового і кадрового потенціалу), для врахування 
безпекових питань і ризиків у майбутньому.

Подальші дослідження доцільно проводити 
в напрямі пошуку практичних шляхів відновлен‑
ня сфери будівництва в Україні, включаючи сферу 
житлового фонду, у воєнний та післявоєнний час.



69

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

Література

1. Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Фе‑

дерації як держави‑ терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тота‑

літарного режиму в Україну: Закон України 22.05.2022 р. № 2265‑IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2265‑20#Text (дата доступу: 10.07.2022).

2. Близько 800 тис. українців втратили житло через війну // Матеріали ТСН (Телевізійної служби новин). 

03.07.2022. URL: https://tsn.ua/ato/blizko‑800‑tis‑ukrayinciv‑ vtratili‑zhitlo‑ cherez‑viynu‑2101822.html (дата до‑

ступу: 10.07.2022).

3. Коба О. В. Ризики і загрози економічної безпеки будівельної галузі України в умовах воєнного стану // 

Eurasian scientific discussions: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (May 8–10, 

2022). Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. P. 367–371.

4. Коба О. В. Економічна безпека будівельної галузі в умовах воєнного стану // Innovations and prospects of 

world science: Proceedings of the 9th International scientific and practical conference (April 28–30, 2022). Perfect 

Publishing. Vancouver, Canada. 2022. P. 658–660.

5. Крилова І. І. Необхідність дерегуляції процесів в рамках відновлення пошкодженого житлового фонду та 

критичної інфраструктури // Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в 

Україні: Матеріали Всеукраїнської науково‑ практичної конференції у 3‑х томах (м. Київ, 15–28 квітня 2022 р.). 

Т. 2. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2022. С. 49–51. URL: https://ispp.org.ua/

wp‑content/uploads/2022/06/tezy0422‑t2.pdf (дата доступу: 10.07.2022).

6. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів Укра‑

їни від 11.05.2011 р. № 560 (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560–2011‑

%D0%BF#Text (дата доступу: 10.07.2022).

7. Заяць В. С. Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення // Демогра‑

фія та соціальна економіка. 2019. № 2(3). С. 137–151. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.137

8. Богінська Л. О. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України // Економічні студії. 2018. 

№ 2(20). С. 25–28.

9. Norouzi M., Chаfer M., Cabeza L. F., Jimйnez L., Boer D. Circular economy in the building and construction 

sector: A scientific evolution analysis // Journal of Building Engineering. 2021. № 44. 102704. doi: https://doi.

org/10.1016/j.jobe.2021.102704

10. European Construction Sector Observatory. Building Information Modelling in the EU construction sector. 

March 2019. URL: https://ec.europa.eu/growth/document/download/974c6fbe‑425f‑4867–8d20–3db32a3f6fd3_en 

(дата доступу: 10.07.2022).

11. Звіт про фінансову стабільність, червень 2022 року // Матеріали Національного банку України. 21.06.2022. 

URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit‑pro‑finansovu‑ stabilnist‑cherven‑2022‑roku (дата доступу: 10.07.2022).

12. Брак кадрів та дефіцит матеріалів: як відновлюється ринок будівництва житла та чи подорожчають квар‑

тири // Матеріали Інформаційного агентства «Українські Національні Новини». 01.07.2022. URL: https://www.

unn.com.ua/uk/news/1983740‑brak‑kadriv‑ta‑defitsit‑ materialiv‑yak‑vidnovlyuyetsya‑ rinok‑budivnitstva‑ zhitla‑ta‑

chi‑podorozhchayut‑ kvartiri (дата доступу: 10.07.2022).

13. Новини Київської школи економіки, станом на 04.07.2022. URL: https://kse.ua/ua/about‑the‑school/

novyny (дата доступу: 10.07.2022).

14. За останніми обрахунками загальна сума прямих збитків інфраструктури становить $103.9 млрд. // 

Матеріали Київської школи економіки. 09.06.2022. URL: https://kse.ua/ua/about‑the‑school/news/za‑ostannimi‑ 

obrahunkami‑zagalna‑suma‑pryamih‑ zbitkiv‑infrastrukturi‑ stanovit‑103–9‑mlrd/ (дата доступу: 10.07.2022).

15. Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. № 722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722‑

2022‑п#Text (дата доступу: 10.07.2022).

16. З початку роботи в умовах воєнного стану ДІАМ опрацьовано більше 10000 звернень замовників // Матеріали 

Державної інспекції архітектури та містобудування України. 16.06.2022. URL: https://diam.gov.ua/news/z‑pochatku‑ 

roboti‑v‑umovah‑ voyennogo‑stanu‑diam‑opracovano‑ bilshe‑10000‑zvernen‑ zamovnikiv (дата доступу: 10.07.2022).

17. Могильний Г. Будівництво житла під час війни: ліки чи отрута для економіки? // Матеріали «ZN.UA». 

22.06.2022. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/budivnitstvo‑ zhitla‑pid‑chas‑vijni‑liki‑chi‑otruta‑dlja‑ekonomiki.html 

(дата доступу: 10.07.2022).



70

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

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

18. Ткаченко Т. Перспективи зеленого будівництва у майбутньому відновленні України. 31.05.2022. URL: 

https://decentralization.gov.ua/news/15011 (дата доступу: 10.07.2022).

19. Гурєєва С., Бондаренко Т. Повернути втрачене: які плани має уряд щодо відбудови держави // Мате‑

ріали незалежного журналістського бізнес‑ порталу «MIND.UA». 31.03.2022. URL: https://mind.ua/openmind/ 

20238806‑povernuti‑ vtrachene‑yaki‑plani‑mae‑uryad‑ shchodo‑vidbudovi‑ derzhavi (дата доступу: 10.07.2022).

References

1. Pro zaboronu propahandy rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu, zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii 

yak derzhavy‑ terorysta proty Ukrainy, symvoliky voiennoho vtorhnennia rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhy‑

mu v Ukrainu: Zakon Ukrainy 22.05.2022 r. № 2265‑IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265–20#Text 

(data dostupu: 10.07.2022).

2. Blyzko 800 tys. ukraintsiv vtratyly zhytlo cherez viinu // Materialy TSN (Televiziinoi sluzhby novyn). 

03.07.2022. URL: https://tsn.ua/ato/blizko‑800‑tis‑ukrayinciv‑ vtratili‑zhitlo‑ cherez‑viynu‑2101822.html (data dos‑

tupu: 10.07.2022).

3. Koba O. V. Ryzyky i zahrozy ekonomichnoi bezpeky budivelnoi haluzi Ukrainy v umovakh voiennoho stanu // 

Eurasian scientific discussions: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (May 8–10, 

2022). Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. P. 367–371.

4. Koba O. V. Ekonomichna bezpeka budivelnoi haluzi v umovakh voiennoho stanu // Innovations and prospects of 

world science: Proceedings of the 9th International scientific and practical conference (April 28–30, 2022). Perfect 

Publishing. Vancouver, Canada. 2022. P. 658–660.

5. Krylova I. I. Neobkhidnist derehuliatsii protsesiv v ramkakh vidnovlennia poshkodzhenoho zhytlovoho fondu ta 

krytychnoi infrastruktury // Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh viiny i v postvoiennyi period v 

Ukraini: Materialy Vseukrainskoi naukovo‑ praktychnoi konferentsii u 3‑kh tomakh (m. Kyiv, 15–28 kvitnia 2022 r.). 

T. 2. Kyiv: DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy, 2022. S. 49–51. URL: https://ispp.org.ua/

wp‑content/uploads/2022/06/tezy0422‑t2.pdf (data dostupu: 10.07.2022).

6. Pro zatverdzhennia Poriadku zatverdzhennia proektiv budivnytstva i provedennia yikh ekspertyzy ta vyznan‑

nia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Min‑

istriv Ukrainy vid 11.05.2011 r. № 560 (iz zminamy i dopovnenniamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/560‑2011‑%D0%BF#Text (data dostupu: 10.07.2022).

7. Zaiats V. S. Rozvytok zhytlovoho budivnytstva yak faktor formuvannia zhytlovykh umov naselennia // 

Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2019. № 2(3). S. 137–151. doi: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.137

8. Bohinska L. O. Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy // Ekonomichni studii. 2018. № 2(20). 

S. 25–28.

9. Norouzi M., Chаfer M., Cabeza L. F., Jimйnez L., Boer D. Circular economy in the building and construction 

sector: A scientific evolution analysis // Journal of Building Engineering. 2021. № 44. 102704. doi: https://doi.

org/10.1016/j.jobe.2021.102704

10. European Construction Sector Observatory. Building Information Modelling in the EU construction sector. 

March 2019. URL: https://ec.europa.eu/growth/document/download/974c6fbe‑425f‑4867–8d20–3db32a3f6fd3_en 

(data dostupu: 10.07.2022).

11. Zvit pro finansovu stabilnist, cherven 2022 roku // Materialy Natsionalnoho banku Ukrainy. 21.06.2022. 

URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit‑pro‑finansovu‑ stabilnist‑cherven‑2022‑roku (data dostupu: 10.07.2022).

12. Brak kadriv ta defitsyt materialiv: yak vidnovliuietsia rynok budivnytstva zhytla ta chy podorozhchaiut kvar‑

tyry // Materialy Informatsiinoho ahentstva «Ukrainski Natsionalni Novyny». 01.07.2022. URL: https://www.unn.

com.ua/uk/news/1983740‑brak‑kadriv‑ta‑defitsit‑ materialiv‑yak‑vidnovlyuyetsya‑ rinok‑budivnitstva‑ zhitla‑ta‑chi‑

podorozhchayut‑ kvartiri (data dostupu: 10.07.2022).

13. Novyny Kyivskoi shkoly ekonomiky, stanom na 04.07.2022. URL: https://kse.ua/ua/about‑the‑school/novyny 

(data dostupu: 10.07.2022).

14. Za ostannimy obrakhunkamy zahalna suma priamykh zbytkiv infrastruktury stanovyt $103.9 mlrd // Materialy 

Kyivskoi shkoly ekonomiky. 09.06.2022. URL: https://kse.ua/ua/about‑the‑school/news/za‑ostannimi‑ obrahunkami‑

zagalna‑suma‑pryamih‑ zbitkiv‑infrastrukturi‑ stanovit‑103‑9‑mlrd/ (data dostupu: 10.07.2022).

15. Deiaki pytannia zdiisnennia dozvilnykh ta reiestratsiinykh protsedur u budivnytstvi v umovakh voienno‑

ho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.06.2022 r. № 722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/722–2022‑п#Text (data dostupu: 10.07.2022).



71

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

16. Z pochatku roboty v umovakh voiennoho stanu DIAM opratsovano bilshe 10000 zvernen zamovnykiv // Ma‑

terialy Derzhavnoi inspektsii arkhitektury ta mistobuduvannia Ukrainy. 16.06.2022. URL: https://diam.gov.ua/

news/z‑pochatku‑ roboti‑v‑umovah‑ voyennogo‑stanu‑diam‑opracovano‑ bilshe‑10000‑zvernen‑ zamovnikiv (data dostu‑

pu: 10.07.2022).

17. Mohylnyi H. Budivnytstvo zhytla pid chas viiny: liky chy otruta dlia ekonomiky? // Materialy «ZN.UA». 

22.06.2022. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/budivnitstvo‑ zhitla‑pid‑chas‑vijni‑liki‑chi‑otruta‑dlja‑ekonomiki.html 

(data dostupu: 10.07.2022).

18. Tkachenko T. Perspektyvy zelenoho budivnytstva u maibutnomu vidnovlenni Ukrainy. 31.05.2022. URL: 

https://decentralization.gov.ua/news/15011 (data dostupu: 10.07.2022).

19. Hurieieva S., Bondarenko T. Povernuty vtrachene: yaki plany maie uriad shchodo vidbudovy derzhavy 

// Materialy nezalezhnoho zhurnalistskoho biznes‑ portalu «MIND.UA». 31.03.2022. URL: https://mind.ua/

openmind/20238806‑povernuti‑ vtrachene‑yaki‑plani‑mae‑uryad‑ shchodo‑vidbudovi‑ derzhavi (data dostupu: 10.07.2022).



72

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

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

УДК 339.977
Чалюк Юлія Олексіївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Чалюк Юлия Алексеевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономический теории
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Chaliuk Yuliia
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
ORCID: 0000‑0002‑4128‑392X

Довганик Надія Михайлівна
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політичних технологій
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Довганык Надежда Михайловна
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры политических технологий
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Dovhanyk Nadiia
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
ORCID: 0000‑0003‑3070‑2276

DOI: 10.25313/2520‑2294‑2022‑7‑8145

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ФАКТОРУ НА  
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ КИТАЮ

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА  
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ КИТАЯ

THE INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR ON  
THE SOCIO-ECONOMIC STABILITY OF CHINA

Анотація. У даному науковому дослідженні проведено аналіз демографічної ситуації у Китаї та її впливу на соціально- 
економічну стабільність держави. Стабільне і збалансоване демографічне відтворення — важлива умова розвитку будь-якої 
економіки, держави та суспільства. Реалізація дієвої соціальної політики КНР потребує постійного моніторингу рівня життя 
різних соціальних груп. Зазвичай, у періоди глибоких і тривалих економічних спадів, фіскальної кризи держава змушена 
скорочувати соціальні видатки, зменшувати пакет наданих соціальних послуг. Державні служби повинні обґрунтовувати 
видатки бюджету з точки зору витрат та вигод. Важливо, щоб моніторинг та оцінка видатків бюджету проводилась ефек-
тивно та з мінімальними фінансовими витратами, щоб можна було ідентифікувати групи населення, які цього потребують 
найбільше. Науковий аналіз рейтингу Індексу людського розвитку (Human development index) та даних організації Population 
Reference Bureau з 1950 по 2100 роки у Китаї, Австрії, Швейцарії, США та Нідерландах доводить прямопропорційну еконо-
мічну залежність: темп зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) напряму залежить від темпу зростання населення 
та приросту ВВП на душу населення. За допомогою статистичних показників, зафіксованих у сьомому загальнонаціональ-
ному переписі населення Китаю, можна прослідкувати залежність між рівнем соціально- економічного розвитку країни та 
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демографічною ситуацію в ній. Автор виділяє 5 моделей статево- вікової структури населення: трикутник, парасоля, шолом, 
дзиґа, капелюх. До 1979 року КНР була притаманна модель парасолі з високим рівнем демографічного зростання. Після 
політики «одна сім’я–одна дитина» ситуація змінилась. Сучасна демографічна ситуація нагадує модель шолому, основні 
характеристики якої свідчать про зниження показника народжуваності, зменшення кількості працездатного населення 
та збільшення частки літніх людей, що призводить до надмірного перевантаження пенсійного системи країни. Саме цю 
закономірність описує формула 4:2:1, яка характеризує ситуацію, коли уряд Китаю повинен з однієї сторони стимулювати 
збільшення кількості населення, а з іншої, бути націленим на забезпечення потреб людей старшого віку і створення пере-
думов для формування нової системи економічних відносин під назвою «економіка довголіття» або «срібна економіка».

Ключові слова: Китай, срібна економіка, демографічний фактор, статистика людського життя, формула 4:2:1.

Аннотация. В научном исследовании проведен анализ демографической ситуации в Китае и ее влияния на социально- 
экономическую стабильность государства. Стабильное и сбалансированное демографическое воспроизводство — важное 
условие развития любой экономики, государства и общества. Реализация действенной социальной политики КНР требует 
постоянного мониторинга уровня жизни разных социальных групп. Как правило, в периоды глубоких и длительных 
экономических спадов, фискального кризиса государство вынуждено сокращать социальные расходы, уменьшать пакет 
предоставляемых социальных услуг. Государственные службы должны обосновывать расходы бюджета с точки зрения 
расходов и выгод. Важно, чтобы мониторинг и оценка расходов бюджета проводились эффективно и с минимальными 
финансовыми затратами, чтобы можно было идентифицировать группы населения, которые в этом нуждаются больше 
всего. Научный анализ рейтинга Индекса человеческого развития (Human development index) и данных организации 
Population Reference Bureau с 1950 по 2100 годы в Китае, Австрии, Швейцарии, США и Нидерландах доказывает прямо-
пропорциональную экономическую зависимость: темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) напрямую зависит от 
темпа роста населения и прироста ВВП на душу населения. С помощью статистических показателей, зафиксированных 
в седьмой общенациональной переписи населения Китая, можно проследить зависимость между уровнем социально- 
экономического развития страны и демографической ситуацию в ней. Автор выделяет 5 моделей половозрастной струк-
туры населения: треугольник, зонтик, шлем, юла, шляпа. До 1979 году КНР была присуща модель зонта с высоким 
уровнем демографического роста. После политики «одна семья — один ребенок» ситуация изменилась. Современная 
демографическая ситуация напоминает модель шлема, основные характеристики которой свидетельствуют о снижении 
показателя рождаемости, уменьшении количества трудоспособного населения и увеличении доли пожилых людей, что 
приводит к чрезмерной перегрузке пенсионной системы страны. Именно эту закономерность описывает формула 4:2:1, 
характеризующая ситуацию, когда правительство Китая должно с одной стороны стимулировать увеличение населения, 
а с другой, быть нацеленным на обеспечение потребностей людей старшего возраста и создания предпосылок для форми-
рования новой системы экономических отношений под названием «экономика долголетия» или «серебряная экономика».

Ключевые слова: Китай, серебряная экономика, демографический фактор, статистика человеческой жизни, формула 4:2:1.

Summary. This research analyzes the demographic situation in China and its impact on socio- economic stability. Stable 
and balanced demographic reproduction is an important condition for the development of any economy, state and society. The 
implementation of effective social policy in China requires constant monitoring of the living standards of various social groups. 
Usually, in periods of deep and prolonged economic downturns, fiscal crisis, the state is forced to cut social spending, reduce 
the package of social services. Public services must justify budget expenditures in terms of costs and benefits. It is important 
that the monitoring and evaluation of budget expenditures is carried out efficiently and with minimal financial costs, so that the 
groups of the population who need it most can be identified. Scientific analysis of the Human Development Index and Population 
Reference Bureau data from 1950 to 2100 in China, Austria, Switzerland, the United States and the Netherlands shows a direct 
proportional economic dependence: the growth rate of gross domestic product (GDP) directly depends on the growth rate pop-
ulation and GDP growth per capita. Using the statistics recorded in the Seventh National Census of China, it is possible to trace 
the relationship between the level of socio- economic development of the country and its demographic situation. The author iden-
tifies 5 models of gender and age structure of the population: triangle, umbrella, helmet, spinning top, hat. Until 1979, China had 
an umbrella model with a high level of population growth. After the «one family — one child» policy, the situation has changed. 
The current demographic situation is reminiscent of the helmet model, the main characteristics of which show a decrease in 
the birth rate, a decrease in the working age population and an increase in the share of older people, which leads to excessive 
overload of the country’s pension system. This pattern is described by the formula 4: 2: 1, which characterizes the situation when 
the Chinese government must, on the one hand, stimulate population growth, and on the other hand, be aimed at meeting the 
needs of older people and creating conditions for a new system of economic relations «longevity economy» or «silver economy».

Key words: China, silver economy, demographic factor, statistics of human life, formula 4:2:1.
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Постановка проблеми. Стабільне і збалансоване 
демографічне відтворення — важлива умо‑

ва розвитку будь‑якої держави та фундамент, на 
якому тримається суспільство, передумова еконо‑
мічного, соціального, інтелектуального, політич‑
ного розвитку країни. Саме цей фактор відображає 
взаємозв’язок темпів та пропорцій суспільного 
розвитку з кількісними та якісними характерис‑
тиками населення (чисельністю, статево‑ віковою 
та сімейною структурами, динамікою народжува‑
ності та смертності, станом здоров’я, тенденцією 
та структурою міграційних потоків).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна‑
чний внесок у ґрунтовне дослідження проблеми 
народонаселення, пошук інструментів підвищення 
життєвого рівня населення і продуктивності праці 
Китаю зробили такі науковці‑ теоретики і вчені‑ 
практики, як Ансон Дж., Чен Л., Гран А., Пенг 
Г., Зонг З., Сарога Дж., Ван Дж., Бао Ч., Крінг 
С., Куженко М., Федин В., Стабіас С., Степенова 
О. Інформаційною базою роботи виступають ста‑
тистичні дані Відділу народонаселення Департа‑
менту з економічних та соціальних питань ООН, 
аналітичні матеріали Міністерства людських ре‑
сурсів та соціального забезпечення Китаю, наукові 
звіти організації Population Reference Bureau. Ак‑
туальною залишається необхідність трансформу‑
вати механізми функціонування економіки Китаю 
на різних ієрархічних рівнях; адаптувати їх до 
демографічних та соціально‑ економічних тенден‑
цій розвитку, обумовлених збільшенням трива‑
лості життя та старінням населення; визначити 
майбутні перспективи економічного зростання та 
фіскальної політики для забезпечення суспільної 
згуртованості та соціальної рівності.

Постановка завдання. У роботі поставлені 
конкретні практичні завдання: провести аналіз 
демографічної ситуації у Китаї та її впливу на 
соціально‑ економічну стабільність держави; оха‑
рактеризувати модель статево‑ вікової структури 
населення Китаю; оцінити дієвість соціальної полі‑
тики КНР у періоди глибоких і тривалих економіч‑
них спадів, фіскальної кризи держави; прослідку‑
вати залежність між рівнем соціально‑ економічного 
розвитку країни та демографічною ситуацію в ній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
винені країни з низькою щільністю та відсотком 
працездатного населення потребують дієвих ме‑
ханізмів стимулювання збільшення чисельності 
населення, щоб не відставати від економічного 
розвитку. З іншого боку, слаборозвинені країни 
з високою щільністю населення та відсотком пра‑
цездатних громадян будуть мати негативні на‑

слідки такої політики, які згубно позначаться на 
економіці країн [13]. Людина — це і виробник, 
і споживач. Для того, щоб збалансувати темпи 
виробництва і споживання, необхідно підтриму‑
вати певний рівень соціально‑ економічного за‑
безпечення населення. Стан економіки визначає 
відповідний рівень соціального забезпечення. Між 
зростанням населення та соціально‑ економічним 
розвитком існує очевидний і тісний зв’язок. Якщо 
населення зросте занадто швидко, виникнуть 
серйозні соціально‑ економічні проблеми, такі як 
надлишок робочої сили, безробіття, недостатня на‑
явність орної землі, дефіцит комунального житла, 
збільшення попиту на послуги освіти та охорони 
здоров’я [1]. Крім того, швидке зростання насе‑
лення може спричинити техногенне навантаження 
на природу. Внаслідок перенаселення тиск на при‑
родні ресурси посилиться, що може завдати шко‑
ди навколишньому середовищу та створити еко‑
логічний дисбаланс. Отже, ми повинні намагатися 
ґрунтовно вирішувати проблему народонаселення 
та підтримувати збалансоване співвідношення між 
зростанням населення та економічним розвитком.

Політика в галузі народонаселення, на наш по‑
гляд, повинна включати наступні рекомендації:
1) ґрунтуватися на економічному розвитку суспіль‑

ства;
2) оскільки економіка і населення тісно пов’язані, 

працювати над їх покращенням одночасно;
3) кількість та якість життя населення взаємо‑

пов’язані складові, які потребують одночасного 
корегування.
Правильне врегулювання відносин між населен‑

ням та економічним розвитком суспільства може 
призвести до швидкого покращення економічного 
розвитку та рівня життя цього суспільства.

Демографічний фактор є одним із ключових 
чинників соціально‑ економічної стабільності 
держави. Рисунок 1 побудований на основі да‑
них рейтингу Індексу людського розвитку (HDI, 
Human development index) та показників дина‑
міки зростання чисельності населення з 1950 по 
2100 роки у Швейцарії, Австрії, Нідерландах, 
США та Китаї.

Рисунок 1 демонструє прямопропорційну еко-
номічну залежність: темп зростання валового 
внутрішнього продукту (ВВП) напряму зале-
жить від темпу зростання населення та при-
росту ВВП на душу населення.

Зміна обсягів виробництва пов’язана не лише 
зі змінами основного капіталу чи технологічним 
розвитком, але й зі змінами людського капіта‑
лу. Очевидно, що модель економічного зростання 
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Рис. 1. Залежність темпу зростання ВВП від темпу зростання населення

Джерело: [3; 7]
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країни має орієнтуватися на демографію як клю‑
човий показник. Зростання народжуваності у кра‑
їні сприяє приросту робочої сили, збільшенню спо‑
живання, забезпечує високий рівень виробництва 
товарів та послуг, сприяє збільшенню непрямих 
податків для держави, що у свою чергу компенсує 
витрати на стимулювання народжуваності [10].

Важливо прослідкувати залежність між рівнем 
соціально‑ економічного розвитку країни та демо‑
графічною ситуацію в ній. Існує п’ять моделей 
статево‑ вікової структури населення (див. рис. 2).
 • Модель трикутника притаманна країнам, які 
впровадили політику підтримання народжуваності 
та імміграції молоді в трудовому віці, виплату пен‑
сій за віком, забезпечили соціальну допомогу насе‑
ленню країни (Бельгія, Нідерланди, Люксембург).

 • Модель парасолі притаманна країнам, де триває 
значне демографічне зростання (Індія, Китай). 
Більшість населення становлять діти різного віку. 
Поряд з високою дитячою смертністю, нетрива‑
лим середнім віком життя (особливо в сільській 
місцевості), збереглись традиції ранніх шлюбів 
і багатодітності в сім’ях.

 • Моделі трикутника та парасолі — зростаю‑
чий тип, притаманний країнам, де збільшення 
кількості населення пов’язане з високими показ‑
никами народжуваності, великою часткою дітей, 
короткою тривалістю життя, малою часткою 
літніх людей.

 • Модель шолому характерна для розвинених 
країн (Австрія, Німеччина, Велика Британія). 
Незначна народжуваність призводить до фактично 
однакової кількості дітей та людей працездатного 
віку. Спостерігається тенденція брати шлюб після 
30 років. Народження першої дитини відклада‑
ється, що не сприяє створенню багатодітної сім’ї.

 • Модель дзиґи притаманна країнам, які від‑
чувають значну демографічну кризу упродовж 

тривалого часу (Швеція, Швейцарія, Норвегія). 
Кількість новонароджених скорочується, частка 
бездітних сімей та одиноких людей зростає.

 • Моделі шолому та дзиґи властиві розвиненим 
країнам із першим типом відтворення: зниження 
показника народжуваності, мала частка дітей, 
велика частка літніх людей, висока очікувана 
тривалість життя й процес старіння населення. 
Це тип піраміди зі звуженою основою, розшире‑
ною серединою та вузькою верхівкою.

 • Модель капелюха є найпоширенішою у світі 
(США, Австралія, Нова Зеландія). Після довго‑
тривалої стабільної соціально‑ економічної ситу‑
ації почався період різкого зростання народжу‑
ваності (baby boom), з’являлись великі групи 
населення одного віку. Інший період настає з до‑
сягненням людьми цієї групи похилого віку — 
починається демографічне старіння населення.
Вище наведений матеріал та дані відділу народо‑

населення Департаменту з економічних та соціаль‑
них питань ООН допоможуть розглянути динаміку 
змін у структурі населення Китаю (див. рис. 3).

У 1950 році ми бачимо чітко виражену модель 
парасолі, де більшу частину населення становлять 
діти (34,04%). У 2022 році тенденція змінюєть‑
ся, структура населення Китаю нагадує шолом, 
де основу становлять люди працездатного віку 
(69,73%). За прогнозами аналітиків, до 2050 року 
структура населення країни нагадуватиме капе-
люх, де значну частину становитимуть представ‑
ники похилого віку (26,07%), зменшиться відсо‑
ток народжених (14,15%). Основне економічне 
навантаження ляже на працююче населення, що 
суттєво скоротиться (59,78%).

Населення Китаю почало швидко зростати 
у період з 1949 по 1982 роки, досягнувши 1 008 
170 000 чоловік. Швидкому зростанню населення 
сприяв високий рівень народжуваності у поєд‑

Рис. 2. П’ять моделей статево‑ вікової структури населення

Джерело: [9]
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нанні з низькою смертністю, патріархальний тим 
сімейних відносин та помилкове припущенням, 
що людина є лише виробником, а не споживачем. 
Швидке зростання населення КНР безпосередньо 
знижує економічний розвиток країни. У відповідь 
на геометричне зростання населення, уряд Китаю 
не встигає створити достатню кількістю робочих 
місць. Зростання населення вже скоротило орні 
землі з 3 до 1,5 млн. га у період з 1949 по 2020 
роки. Додаткові джерела навантаження створю‑
ють санітарно‑ гігієнічні проблеми.

Уряд Китаю намагався виробити дієву страте‑
гію розвитку країни, яка б поступово сповільнила 
зростання населення відповідно до економічного 
розвитку. Тоді б держава змогла покращити си‑
стему охорони здоров’я та освіти, а отже і якість 
населення.

Політика «однієї дитини» або «одна сім’я–
одна дитина» була запроваджена в КНР у 1979 
році та побудована на теорії народонаселення 
(синь женькоу лунь) китайського економіста та 
демографа Ма Іньчу. Ця теорія має соціально‑ 
економічний характер. В її основу покладено:
 • вирішення протиріччя між споживанням та на‑
копиченням, пошук шляху підвищення життє‑
вого рівня населення і зростання продуктивності 
праці;

 • у матеріальному виробництві — накопичення 
капіталу за допомогою розвитку легкої промис‑
ловості, яка забезпечує швидке відшкодування 
витрачених коштів. У сільському господарстві 
пріоритет наданий технічним культурам;

 • у «людському житті» — обмеження чисельності 
та підвищення якості населення. У 1970‑х роках 
населенню країни загрожували перенаселення та 
голод. На одну жінку припадало у середньому 
шість дітей.
Для стримування приросту населення влада 

Китаю провела перепис населення («статис-

тика людського життя»), включила показник 
приросту в п’ятирічні плани розвитку економі‑
ки Китаю, підвищила шлюбний вік до 23 років 
для жінок й 25 років для чоловіків, запровадила 
матеріальне стимулювання за принципом «премія 
за другу, прогресивний податок на третю і на-
ступну дитину». У 1979 році ханцям (основний 
етнос Китаю), які живуть у містах, заборонили 
мати більше однієї дитини. Жителі села могли 
народити другу дитину, тільки якщо першою була 
дівчинка. Лише представникам нацменшин можна 
було мати двох‑трьох дітей. Порушникам загро‑
жували величезні штрафи, позбавлення роботи та 
у деяких випадках примусовий аборт (див. рис. 4).

Дані рисунку 4 демонструють наслідки політи‑
ки «однієї дитини», що призвели до катастрофіч‑
ної нестачі робочої сили та активізували процес 
старіння населення.

Коефіцієнт народжуваності Китаю став нижче 
рівня відтворення населення. Така сама ситуація 
спостерігається у країнах Східної Азії з високим 
рівнем доходу — Японії, Південній Кореї, Гонкон‑
гу, Макао, Тайвані (див. рис. 5).

За даними перепису кількість працездатного 
населення Китаю становить 880 млн. людей віком 
від 16 до 59 років. Китай при цьому залишається 
країною, що розвивається, де відбувається збіль‑
шення тривалості життя, але зберігається віднос‑
но ранній вік виходу на пенсію — 55 років для 
жінок і 60 років для чоловіків. Найближчими ро‑
ками Китай може перестати бути найбільшою за 
чисельністю країною світу. Індія, за офіційними 
розрахунками, відстає лише на кілька десятків 
мільйонів людей, при цьому їх чисельність зро‑
стає майже на 1% щорічно. За даними сьомого 
загальнонаціонального перепису КНР у 2020 році 
чисельність населення становила 1,41 млрд. лю‑
дей, що на 5,38% більше, ніж за даними шосто-
го перепису 2010 року. Проте, це менше ніж за 

Рис. 3. Динаміка змін структури населення Китаю у 1950 р., 2022 р., 2050 р.

Джерело: [12]
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Рис. 4. Рівень народжуваності з 1960 по 2040 рр.

Джерело: [16]

Рис. 5. Структура населення країн Східної Азії

Джерело: [8]

період з 2000 по 2010 роки (0,58%). У 2020 році 
в КНР народилось 12 млн. дітей, тоді як у 2016 
році — 18 млн.

В країні відчутний дисбаланс у віковому та 
гендерному розподілі населення, що призводить 
до додаткових витрат держбюджету на пенсії, со‑
ціальне страхування та медичні послуги. Китай‑
ські аналітики вивели формулу 4:2:1, що характе‑

ризує сучасну китайську сім’ю, яка складається 
з чотирьох бабусь та дідусів, двох батьків, які 
працюють, й однієї дитини (див. рис. 6).

Голова статистичного відомства Нін Цзічже 
зазначив, що зниження народжуваності — це 
природний результат соціально‑ економічного 
розвитку Китаю. Така тенденція спостерігається 
у всьому світі. У міру зростання забезпеченості 



79

// Economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

населення та рівня освіти, а також з розвитком 
пенсійної системи люди змінюють пріоритети 
і роблять ставку на кар’єру, замість народжен‑
ня дітей, які будуть годувати батьків у старості. 
Проте це провокує нову проблему: населення ста‑
ріє і в один момент молодих та працюючих може 
перестати вистачати для того, щоб на гідному рів‑
ні утримувати людей похилого віку. Майбутня 
соціально- економічна тенденція така: у 1990 році 
четверо працюючий громадян утримували двох 
пенсіонерів, у 2010 році двоє працюючих грома‑
дян утримували двох пенсіонерів, а у 2025 році 
один працюючий громадянин буде утримувати 
двох пенсіонерів.

Ситуація демонструє збільшення навантаження 
непрацездатних осіб похилого віку на зайнятих. 

Система соціального пенсійного забезпечення та 
медичного страхування не задовольняють потре‑
би старіючого суспільства. Населення похилого 
віку зростає, рентабельність пенсійних інвестицій 
низька, пенсійні фонди майже у половині про‑
вінцій Китаю не в змозі витримувати зростаюче 
фінансове навантаження [11].

Наприкінці 2011 року 9,1% (123 млн.) насе‑
лення материкової частини Китаю було у віці 65 
років і старше. З 2000 року процес старіння насе‑
лення почав прискорюватись [6]. За прогнозами 
ООН частка населення у віці 65 років і старше 
перевищить 15% (200 млн.) у 2027 році, 20% 
(300 млн.) у 2035 році, 25% (330 млн.) у 2050 
році, 100 млн. населення будуть у віці старше 80 
років (див. рис. 7).

Рис. 7. Зростання частки населення Китаю старше 65 років

Джерело: [5]

Рис. 6. Формула 4:2:1

Джерело: [11]
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У Китаї вважають, що «багато дітей — бага-
то багатства», віталося «продовження роду з по-
коління в покоління». Саме тому до середини XX 
ст. народжуваність була на високому рівні — 5,68. 
У період з 1980 по 2000 роки вона знизилася до 
1,75. Таким чином, частка населення Китаю за 
минуле століття скоротилася з ¼ світового насе‑
лення в 1900 році до 18,5% у 2016 році.

На даний момент у КНР проживає 1,41 млрд. 
людей. Населення Китаю досягне піку у 2029 році 
та становитиме 1,442 млрд., потім почнеться пе‑
ріод зменшення кількості жителів країни [5].

Політика «однієї дитини» скасувала заборону 
на другу дитину 1 січня 2016 року. Після цьо‑
го було зафіксовано рекордне за останні 20 років 
число новонароджених — 17, 8 млн. Однак згідно 
з опитуванням, проведеним у 2015 році, 60% сі‑
мей не планують народжувати другу дитину че‑
рез фінансові труднощі [2]. Виконавчий директор 
Міністерства людських ресурсів та соціального 
забезпечення Сунь Іцюнь зазначив, що у країні 
посилюється занепокоєння серед людей похило‑
го та середнього віку через недостатню соціальну 
підтримку. Британська організація охорони (Bupa, 
British healthcare organization) опитала 12 262 лю‑
дей у 12 країнах щодо їхнього ставлення до ста‑
ріння та виявила, що майже третина китайських 
респондентів відчувають депресію, коли думають 
про старіння. Це свідчить про те, чому в останні 
роки спостерігається тривожне зростання рівня 
самогубств серед літніх людей у містах. За сло‑
вами Цзін Цзюня, професора соціології Універ‑
ситету Цінхуа, щорічний рівень самогубств серед 
людей 70–74 річного віку зріс до 33 випадків 
на кожні 100 000 людей у період з 2002 по 2008 
роки, порівняно з 13 випадками у 1990‑х роках. 
Ще більша кількість самогубств у сільській міс‑
цевості. Дослідження, проведені у провінції Хубей 
Університетом науки і техніки Хуачжун, пока‑
зало, що в деяких селах причиною самогубства 
серед осіб похилого віку є втрата робочого місця. 
За даними Китайського національного комітету 
з питань старіння, кількість людей у віці 60 років 
і вище становила 185 мільйонів, тобто майже 13% 
населення. Експерти стверджують, що нагальним 
для уряду Китаю є покращення системи соціаль‑
ного забезпечення. Влада пропагує створення спе‑
ціальних закладів догляду за людьми похилого 
віку, гарячі лінії швидкої допомоги та професійні 
консультації з лікарем. Багато забудовників роз‑
почали будівництво житлових проектів, спрямова‑
них на задоволення потреб сімей 4:2:1. У Шанхаї, 
де більше 20% населення літні люди, можуть від‑

строчити виплату пенсії на п’ять років і продов‑
жити роботу після досягнення обов’язкового пен‑
сійного віку. Цей крок, запроваджений міським 
управлінням кадрів, спрямований на усунення фі‑
нансової нестачі у фонді соціального страхування.

У 2019 році рівень народжуваності склав 10,48 
дитини на 1 тисячу населення. У 2021 році в рам‑
ках боротьби зі старінням населення влада Китаю 
дозволила мати трьох дітей. Рішення прийнято на 
засіданні Політбюро ЦК КПК. Цей захід поклика‑
ний поліпшити демографічну ситуацію в країні. 
Одночасно прийнятий пакет заходів зі стимулю‑
вання народжуваності.

Аналітики Світового банку та Міжнародної 
організації праці припускають, що у найближчі 
10–40 років усі розвинені країни зіштовхнуться 
з проблемою старіння населення через скорочення 
народжуваності та збільшення тривалості життя 
населення. Цей процес чинитиме тиск на їхнє 
довгострокове економічне зростання та негативно 
позначиться на зростанні структурної продуктив‑
ності економіки.

Натомість влада Китаю націлена на забезпечен‑
ня збалансованого розвитку «срібної економіки» 
[15]. Ця сфера економіки охоплює виробництво 
та надання послуг, які орієнтовані на потреби на‑
селення старшого віку. Срібна економіка висту‑
пає ресурсом інклюзивного розвитку економіки 
Китаю, націлена на вирішення багаточисленних 
проблем літніх людей за рахунок використання 
їхнього потенціалу, що призведе до економічного 
зростання країни та підвищення рівня інклюзив‑
ного розвитку економіки. Стратегія соціально‑ 
економічного розвитку Китаю повинна бути на‑
цілена на забезпечення активного та здорового 
процесу старіння населення, створення справед‑
ливої та надійної системи державних послуг, які б 
задовольняли потреби старіючого суспільства.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Старіння населення є загрозою соціально‑ 
економічній стабільності Китаю. Уряд країни 
планує подальше ослаблення обмежень, які сто‑
суються народжуваності та повне їх скасування 
до 2025 року. Через економічно необґрунтовану 
політику китайського економіста Ма Іньчу «одна 
сім’я–одна дитина» збільшується кількість лю‑
дей похилого віку та непрацездатних громадян. 
Натомість знижується народжуваність та зменшу‑
ється кількість працездатного населення. Ця де‑
мографічна ситуація становить загрозу соціально‑ 
економічному розвитку держави, спонукає країну 
до реалізації заходів, які б стимулювали підви‑
щення народжуваності. Такі заходи повинні до‑
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помогти прискорити зростання економіки країни 
та збільшити чисельність населення, особливо 
у північно‑ східних провінціях (Хейлунцзян, Цзи‑
лінь і Ляонін). Проте, існує побоювання, що за та‑
кого сценарію народжуваність підвищиться, перш 
за все, у малозабезпечених сім’ях, які знаходять‑
ся у сільській місцевості. Політика однієї дитини 
повинна була знизити рівень бідності у найпро‑
блемніших районах Китаю, натомість торкнулась 
усієї країни. Аналіз даних відділу народонаселен‑
ня ООН демонструє надто швидке скорочення осіб 
працездатного віку, що призводить до надмірного 
навантаження на економіку та суспільство.

Наразі існують прогалини у захисті молодого 
працездатного населення. Молоді люди часто от‑
римують нижчу заробітну плату, мають довший 
робочий час, шкідливі або небезпечні умови праці 
та низький рівень гарантій зайнятості чи соці‑
ального захисту. Влада КНР повинна переглянути 
трудове законодавство, щоб виявити прогалини 
у нормативно‑ правових актах, а також надати ре‑
комендації щодо зміни політики соціального за‑
безпечення трудящих. Крім того, потрібен більш 
системний зв’язок між галуззю освіти та потреба‑
ми ринку праці, прогнозуванням попиту на робо‑
чу силу, щоб школи могли своєчасно реагувати на 
проблеми соціально‑ трудових відносин.

Уряд КНР повинен розглянути низку варіантів 
забезпечення населення у бідних сільських регі‑

онах. Багато країн успішно розробили програми 
умовних грошових переказів для груп, які ризи‑
кують рано закінчити школу та вийти на ринок 
праці. Китай може запозичити цей досвід. Бідне 
сільське населення потребує розвитку професійних 
навичок, а також розширення можливостей і сти‑
мулів для активного підприємництва. Паралельно 
з цим необхідно продовжувати збільшувати інвес‑
тиції у сільську освіту для забезпечення паритету 
з міською школою. Стипендії та розширені сти‑
мули для вчителів у віддалених місцях стануть 
важливим елементом покращення якості освіти. 
Влада Китаю намагається стимулювати міських 
випускників працювати у віддалених і сільських 
районах. Це допомагає боротися не лише з низь‑
коякісною освітою у сільській місцевості, а й під‑
тримує працевлаштування випускників.

Демографічна складова закладає передумо‑
ви для формування нової системи економічних 
відносин під назвою «економіка довголіття». 
Перед багатьма країнами світу постала гостра 
необхідність трансформувати механізми функціо‑
нування економіки на різних ієрархічних рівнях;  
адаптувати їх до демографічних та соціально‑ 
економічних тенденцій розвитку, обумовлених 
збільшенням тривалості життя та старінням насе‑
лення; визначити майбутні перспективи економічно‑
го зростання та фіскальної політики для забезпечен‑
ня суспільної згуртованості та соціальної рівності.
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СРІБНА ЕКОНОМІКА — РЕЗЕРВ ТА ПРОФЕСІЙНА  
ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ

SILVER ECONOMY — RESERVE AND PROFESSIONAL  
SUPPORT OF SMALL BUSINESSES IN THE REGION

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблем громадян срібного віку, які слід вважати резервом та професійною 
підтримкою становлення та розвитку малого бізнесу в регіоні. Адаптація економіки до наслідків старіння населення у 
найзагальнішому вигляді отримала назву «срібної економіки» чи «економіки довголіття». Процес інтеграції груп сріб-
ного віку до регіонального ринку праці в умовах сучасного стану соціально- економічного та демографічного розвитку 
регіонів є актуальним дослідницьким питанням. Результати проведеного дослідження розкривають позитивні сторони 
залучення представників старших поколінь до трудової активності. Звернення до «срібної» економіки пов’язане з вико-
ристанням нерозкритого потенціалу старшого покоління, що дозволить не лише знизити демографічні ризики втрати 
продуктивності, а й виграти від якостей, пов’язаних із характеристиками срібного покоління. У роботі розглядаються 
теоретичні та методологічні підходи до оцінки трудового потенціалу населення срібного віку. У статті звертається увага 
на загальносвітову тенденцію старіння населення, зростання зайнятості людей похилого віку, мотиви зайнятості, а також 
на досвід розвинутих країн у питаннях старіння населення. Чисельність людей срібного віку, що збільшується, характерна 
для України, і потребує вирішення проблеми щодо їх зайнятості, у тому числі за рахунок розвитку підприємництва цієї 
групи населення. У дослідженні виконано аналіз особливостей діяльності підприємців срібного віку, аналіз динаміки 
зміни чисельності срібних підприємців за останні роки в Україні та визначені перспективи розвитку підприємництва 
срібного віку. Допомога та підтримка з боку держави суб’єктів підприємництва срібного віку може стати одним із способів 
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вирішення проблем старіючого населення. На основі аналізу наявної інформації вносяться пропозиції щодо вироблення 
економічних стратегій та політики держави щодо працюючих людей срібного віку. Зазначається, що ставши підприємцями 
люди срібного віку зберігають активну діяльність, вирішують багато своїх проблем, забезпечують збільшення зайнятості 
та сприяють економічному зростанню регіонів.

Ключові слова: срібна економіка, малий бізнес, працездатний вік, старіння населення, регіон.

Summary. The article is devoted to researching the problems of citizens of the silver age, who should be considered a reserve 
and professional support for the formation and development of small businesses in the region. The adaptation of the economy 
to the effects of population aging in the most general form has been called the «silver economy», or «longevity economy». The 
process of integration of silver age groups in the regional labor market in the conditions of the current state of socio- economic 
and demographic development of the regions is an urgent research question. The results of the study reveal the positive aspects 
of the involvement of older generations in labor activity. Turning to the «silver» economy is associated with the use of the un-
disclosed potential of the older generation, which will not only reduce the demographic risks of loss of productivity, but even 
benefit from the qualities associated with the characteristics of the silver generation. The paper examines theoretical and meth-
odological approaches to assessing the labor potential of the Silver Age population. The article draws attention to the global 
trend of population aging, employment growth of older people, motivation for employment, as well as the experience of devel-
oped countries in the issues of population aging. The increasing number of people of the silver age, which is typical for Ukraine, 
requires solving the problem of their employment, including through the development of entrepreneurship in this population 
group. The purpose of the study was to analyze the features of the activity of people of the silver age entrepreneurs, analyze 
the dynamics of changes in the number of people of the silver age entrepreneurs in recent years in Ukraine and the prospects 
for the development of t people of the silver age entrepreneurship. Assistance and support from the state to of the silver age in 
Ukraine business entities can be one of the ways to solve the problems of an aging population. Based on the analysis of avail-
able information, suggestions are made on the development of economic policies and policies of the state in relation to working 
people of the silver age. It is noted that, аfter becoming entrepreneurs, people of the silver age remain active, solve many of their 
problems, increase employment and contribute to the economic growth of the regions.

Key words: silver economy, small business, working age, population aging, region.

Постановка проблеми. Проблему «срібної» еко‑
номіки можна розглядати з різних аспектів. 

Перший з них фокусується на статистичному аналі‑
зі демографічних змін, що відбуваються, і вивченні 
різних можливостей, таких як поява нових сегмен‑
тів ринку та адаптованих до їх запитів продуктів, 
оцінка перспектив продажів та інновації. Другий 
спрямований на оцінку впливу демографічних змін 
на національні ринки праці, оцінку та прогнозу‑
вання якості робочої сили. Нарешті, третій аспект 
пов’язаний із залученням представників срібного 
покоління до трудової діяльності. Представлене 
дослідження стосується саме проблеми залучен‑
ня представників срібного покоління до бізнесу, 
зважаючи на їх великий практичний досвід та 
кваліфікацію, з метою пожвавлення та, в певний 
період, відновлення економіки регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З різних точок зору теорію та практику «срібної 
економіки» в своїх працях досліджували такі за‑
рубіжні науковці, як: Марек Радванський та Ві‑
ліан Паленік (Marek Radvansky, Viliam Palenik) 
[1], Анна Невидомська та Єва Соболевська (Anna 
Niewiadomska, Ewa Sobolewska‑ Poniedzialek) [2], 
Девід Іток (David Eatock) [3], Мартін Зсарноць‑

кий (Martin Zsarnoczky) [4], Венменг Фенг (Van 
Mang Feng) [5], Бронвін Еванс (Bronwyn Evans) 
[6]. Серед сучасних українських учених срібну 
економіку та умови її розвитку в України до‑
сліджували А. О. Дєгтярь [7], Н. Г. Диденко [8], 
Л. М. Івашова [9], І. О. Кірнос [10], О. Крентовська 
[11], О. Ф. Новікова [12] та інші. В більшості до‑
слідження стосувалися лише окремих напрямків 
функціонування «срібної економіки». Разом з тим 
питання активізації трудової діяльності головного 
драйвера срібної економіки — громадян срібного 
віку та можливості залучення їх до бізнесу до‑
сліджувалися ще недостатньо.

Формулювання цілей статті. Метою статті є об‑
ґрунтування сутності концепції «срібної економі‑
ки», а також дослідження ринку праці громадян 
срібного віку, як резерву наповнення цього ринку 
висококваліфікованими, з багатим досвідом фахів‑
цями, які могли б стимулювати відкриття нового 
бізнесу та його підтримку в складних економічних 
умовах.

Виклад основного матеріалу. Старіння населен‑
ня впливає на стан економіки, державні бюдже‑
ти та фінансові ринки. Натомість країни, в яких 
створюються сприятливі інституційні умови щодо 
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розвитку бізнесу в регіонах, зможуть безперечно 
отримати вигоду від «срібної економіки». Однак, 
слід зазначити, що вітчизняна економіка ще не 
вважає людей срібного віку ресурсом економічного 
зростання, за звичкою вважаючи його тільки пев‑
ною економічною проблемою. Водночас стереотипи 
щодо доцільності використання праці та досвіду 
осіб срібного віку в сучасних економічних умовах 
зазнають істотних змін. Адже існують достатньо 
широкі можливості для активної життєдіяльності 
та включення до соціально‑ економічної, суспіль‑
ної, культурної та інших сфер людей срібного віку. 
Розвиток технологій, насамперед інформаційно‑ 
телекомунікаційних, дозволяє людям срібного віку 
адаптуватися до сучасного соціального простору 
та бути затребуваними. Але для використання ре‑
сурсу старших поколінь на ринку праці необхідна 
як зміна існуючих інститутів, регулюючих ринок 
праці, так і одночасне покращення системи пра‑
цевлаштування та навчання людей срібного віку. 
В дослідженнях Міжнародного центру довголіття 
(International Longevity Centre), який є спеціалі‑
зованим аналітичним центром Великої Британії 
і займається дослідженнями впливу довголіття 
на суспільство, зазначалося, що підприємці, які 
зможуть адаптуватися до роботи в умовах ста‑
ріння населення, процвітатимуть у майбутньому, 
а у тих, хто намагатиметься зберегти статус‑кво, 
будуть складнощі з виживанням [13].

Війна в Україні кардинально змінила як струк‑
туру ринку праці в країні, так і підходи до роботи 
з персоналом, а особливо це питання буде важливе 
у післявоєнний час. Відновлення економіки в по‑
страждалих регіонах потребуватиме якнайшвид‑
шої активізації підприємницької діяльності. Адже 
відновлення великого бізнесу, промисловості, по‑
требуватиме значно більшого часу. Утім віднов‑
ленням житлової інфраструктури та сфери різного 
виду послуг, з метою створення придатних та ком‑
фортних умов проживання населення регіону, за‑
йматиметься саме малий та середній бізнес, який 
за своєю суттю більш динамічний у своєму станов‑
ленні або відновленні діяльності. Інтенсивне від‑
родження регіонів потребуватиме також створення 
значної кількості малих та середніх підприємств, 
які можуть стикнутися з дефіцитом професійних 
кадрів в силу об’єктивних обставин, які склали‑
ся під впливом військової агресії. А оскільки за 
соціологічними прогнозами в регіонах залишили‑
ся в більшості громадяни срібного віку то вони 
й становитимуть той резерв підтримки малого та 
середнього бізнесу. Крім того, знання, мудрість 
і досвід людей срібного віку необхідно активізу‑

вати, розповсюджувати та використовувати у всіх 
можливих галузях та напрямах як сьогодні так 
і в майбутньому. Слід звернути увагу на те, що 
в багатьох країнах на людях срібного віку в зна‑
чній мірі тримається малий бізнес. Так, в країнах 
Європейського Союзу громадяни, яким більше 65 
років, складають приблизно половину (49%) усіх 
індивідуальних підприємців [14].

Старіння населення в останні роки стало трен‑
дом. За прогнозами Організації Об’єднаних націй 
до 2050 року кількість людей літнього віку подво‑
їться та досягне 1,5 мільярда [15]. У загальній чи‑
сельності населення більшості країн світу спостері‑
гається зростання частки саме людей літнього віку, 
що певним чином змінює і структуру працездатно‑
го населення. Така ситуація складається в резуль‑
таті позитивних факторів, таких як стан охорони 
здоров’я та загальне підвищення економічного та 
соціального рівня і якості життя. Щодо негатив‑
них факторів, то на таку структуру в більшості 
впливає зниження народжуваності. Внаслідок 
старіння населення, кількість літніх працівників 
у віці від 55 до 65 років буде зростати і прогнозу‑
ється, що до 2030 року становитиме майже чверть 
економічно активного, працездатного населення 
[16]. Слід зауважити, що найбільшими темпами 
старіє населення у розвинених регіонах та країнах, 
зокрема, це Японія, Сінгапур, Західна та Північна 
Європа, США. У цих країнах зазвичай досить висо‑
кий рівень життя. Натомість за даними Світового 
банку найнижчий відсоток населення старше 65 
років проживає в таких країнах: ОАЕ (1%), Анголі 
(2%), Таджикистані (4%), Індії (5%) [17].

В Україні також спостерігається аналогічна 
тенденція щодо загальної структури старіння на‑
селення і, відповідно, зменшення долі працюючих 
громадян (табл. 1).

Так, на 1 січня 2022 року частка осіб у віці 60 
років і старше становила вже 24,76%, водночас 
в 2018 році — 22,9%. В цілому громадяни старші 
60 років — єдина зростаюча група у всіх регіонах 
України. Звідси економіка регіонів з кожним ро‑
ком буде ставати все більш «срібною». Водночас 
слід зауважити, що освітній рівень цієї групи насе‑
лення з кожним роком буде підвищуватися, а це, 
відповідно, потребуватиме змін в структурі праці.

Оскільки в Україні, як і у всьому світі відбу‑
вається старіння націй, то ринок праці поступово 
почне зазнавати наслідки спаду молодої робочої 
сили і, відповідно, попит бізнесу на літніх фахів‑
ців зростатиме. Петро Шукальський (Лодзінський 
університет, Польща) зважаючи на таку світову 
тенденцію підкреслив важливість саме «срібної 



86

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

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

економіки» для всіх розвинутих країн. Він виді‑
лив дві основні тенденції «срібної економіки» — 
ринкову (вигода для виробників) та соціальну (ко‑
рисну для людей літнього віку) [19]. Населення 
старшого віку стає все більш значущим з точки 
зору споживання та пропозиції. А збільшення 
тривалості життя разом із інвестиціями у люд‑
ський капітал, підвищують продуктивність, що 
може вивести економіку на новий цикл розвит‑
ку. У результаті трансформації суспільства фор‑
мується образ «нової літньої людини» — освіченої, 
економічно та соціально активної, продуктивної. 
Залишаючись у складі робочої сили, літні грома‑
дяни продовжать робити внесок у соціальний та 

економічний розвиток суспільства, причому у до‑
сить тривалому періоді.

З початку 2000‑х років спостерігається тен‑
денція збільшення економічної активності осіб 
як передпенсійного віку (55–64 роки) так і осіб 
пенсійного віку (65 і вище) (табл. 2). Найбільш 
інтенсивне зростання зайнятості відбулося у Бель‑
гії, Німеччині, Нідерландах та Франції. Значно 
меншою мірою змінилися показники економічної 
активності осіб передпенсійного та пенсійного 
віку у США, Японії, Канаді та Великій Британії 
[20]. Згідно з наведеними даними рівень актив‑
ності працюючих осіб передпенсійного віку (55–
64 роки) коливається від 50% до більш ніж 70% 

Таблиця 1
Розподіл постійного населення України за віком

Вік (років)
громадян на 1 січня:

2018 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.

Усього 42 216 766 41 732 779 41 418 717 40 997 698

60–64 2 712 475 2 831 695 2 910 434 2 921 277

65–69 2 364 521 2 385 967 2 376 281 2 390 027

70–74 1 336 574 1 661 698 1 846 666 1 912 572

75–79 1 588 273 1 225 016 1 063 736 1 000 345

80 років і старше 1 677 902 1873818 1 924 507 1 928 162

Джерело: [18]

Таблиця 2
Зайнятість осіб старших вікових груп та ефективний вік відходу з ринку праці

Країна
Ефективний пенсійний вік (років) Зайнятість (% від вікової категорії)

чоловіки жінки 55–64 років 65 і вище років

Австралія 65,3 64,3 63,8 28,5

Австрія 63,5 60,8 54,0 9,4

Бельгія 61,6 60,5 50,3 5,3

Великобританія 64,7 63,6 65,1 21,3

Німеччина 64,0 63,6 71,4 17,0

Данія 65,1 62,5 70,7 19,2

Іспанія 62,1 61,3 52,2 6,1

Італія 63,3 61,5 53,7 12,3

Канада 65,5 64,0 62,9 25,3

Нідерланди 65,2 62,5 67,7 17,0

Норвегія 66,1 64,1 72,0 29,5

США 67,9 66,5 63,1 31,9

Фінляндія 64,3 63,4 65,4 14,1

Франція 60,8 60,8 52,3 6,5

Швеція 66,4 65,4 78,0 24,0

Швейцарія 66,4 65,0 72,6 22,9

Японія 70,8 69,1 75,2 46,6

ЄС (28) 64,0 62,3 58,7 13,3

ОЕСР 65,4 63,7 61,5 22,3

Джерело: [20]
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і найбільш високий цей показник в Німеччині, 
Данії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Японії.

Слід відзначити високий рівень зайнятості осіб 
пенсійного віку (65 і вище років). Також європей‑
ська статистика доводить, що останніми роками 
у країнах Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) серед пенсіонерів (65 і вище 
років) економічно активними стають 22% [20].

Для України також притаманна тенденція 
зростання трудової зайнятості пенсіонерів (табли‑
ця 3).

Трудова активність спостерігається у громадян 
передпенсійного віку (50–59 р.), причому у жінок 
за останні п’ять років вона збільшилися на 7,5% 

проти 2,7% у чоловіків. Зберігається тенденція 
трудової активності громадян вік яких становить 
71 рік та більше — на рівні 1,7% у жінок і 3,3% 
у чоловіків. Рівень зайнятості людей срібного віку 
в Україні — один з найнижчих у Європі, що зумов‑
лено низьким порогом пенсійного віку та загалом 
низьким рівнем економічної активності населення.

Можна виділити наступні аспекти, які обу‑
мовлюють актуальність проблеми необхідності 
залучення літніх людей саме до підприємництва. 
Адже для великого бізнесу, на наш погляд, суттє‑
вого кадрового голоду не існує завдяки комп’юте‑
ризації, автоматизації та роботизації процесів ви‑
робництва. А ось малий бізнес у всіх розвинутих 

Таблиця 3
Зайнятість населення України за статтю та віковими групами

Населення
За роками,

у % до загальної кількості населення відповідної вікової групи

2017 2018 2019 2020 2021

Усе населення у віці
15–70 років, за віковими 

групами

56.1 58.5 51,7 49.9 49,3

15–24 роки 27,9 27,6 30,6 25,8 24,8

25–29 років 69,7 71,8 73,3 72,1 70,4

30–34 роки 74,6 75,9 76,0 74,5 74,0

35–39 років 77,6 76,7 79,3 75,3 75,0

40–49 років 77,3 79,4 78,7 76,7 76,8

50–59 років 62,9 65,5 67,9 67,9 68,3

60–70 років 13,9 13,2 13,7 13,2 12,8

71 рік і старше ‑ 2,4 2,1 2,2

Працездатного віку 64,5 66.1 67.6 65.6 65.3

Жінки 51.4 52.5 45.4 43.8 42.9

15–24 роки 24,9 24,2 26,8 22,8 22,4

25–29 років 60,1 64,2 62,1 61,7 59,8

30–34 роки 67,3 68,9 67,6 65,0 63,9

35–39 років 72,7 72,2 73,7 69,8 67,2

40–49 років 76,9 78,5 76,8 74,8 74,2

50–59 років 59,0 62,4 65,7 66,0 66,5

60–70 років 12,1 11,3 11,8 11,2 11,0

71 рік і старше ‑ ‑ 2,0 1,7 1,7

Працездатного віку 60.5 62.5 63.2 61.5 60.7

Чоловіки 61.4 62.1 59.3 56.2 56.9

15–24 роки 30,7 30,9 34,3 28,6 27,1

25–29 років 78,9 79,1 84,1 82,1 80,5

30–34 роки 81,7 82,7 84,1 83,7 83,7

35–39 років 82,5 81,2 84,9 80,9 82,7

40–49 років 77,8 80,3 80,9 78,7 79,5

50–59 років 67,6 69,3 70,6 70,1 70,3

60–70 років 16,5 15,9 16,4 16,2 15,4

71 рік і старше ‑ ‑ 3,4 3,2 3,3

Працездатного віку 68,6 69,9 72.2 69,9 69.9

Джерело: [18]
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регіонах потерпає від нестачі професійних кадрів. 
В першу чергу, це загальна тенденція старіння 
населення та зменшення чисельності молодих 
працездатних громадян, призведе до необхідності 
залучення до трудової активності людей літньо‑
го віку. Крім того, існує бажання літніх людей 
продовжити свою трудову діяльність, мотивами 
якої можуть бути як необхідність збільшити влас‑
ні доходи, так і зберегти соціальну активність. 
Працівники старшого віку залишаються для біль‑
шості організацій важливим джерелом знань та 
експертного досвіду. Підприємці мають залуча‑
ти досвідчених фахівців з числа пенсіонерів як 
консультантів та наставників для малих підпри‑
ємств, що спеціалізуються у виробничій, науково‑ 
технічній та інноваційній сферах діяльності. Це 
можна пояснити тим, що на сьогоднішній день 
більшість кваліфікованих виробничих і науково‑ 
технічних працівників старшого покоління не 
знаходять застосування у зв’язку зі спадом, що 
триває, в науково‑ виробничому секторі економіки. 
Крім того, найбільша затребуваність потенціалу 
людей срібного віку також у галузях, що вико‑
ристовують інтелектуальну працю.

Поряд з економічною значимістю трудової ак‑
тивності людей літнього віку слід наголосити на 
важливість соціального значення працевлашту‑
вання високоосвічених пенсіонерів. Зокрема, лю‑
дям старшого покоління завдяки їх досвіду, більш 
притаманні позитивні навички міжособистісного 
спілкування, вони менш конфліктні та розсудли‑
ві, що дуже важливо для становлення нового біз‑
несу. Крім того, у людей похилого віку є ще одне 
суспільно важливе завдання — показати наступ‑
ним поколінням, що старість є повноцінний етап 
життя, який можна проводити активно та творчо 
і дасть змогу припинити тенденції геронтофобії 
у сучасному суспільстві.

Слід зауважити, що в регіонах вживаються за‑
ходи щодо створення умов та стимулювання актив‑
ного довголіття, підвищення якості життя людей 
срібного віку та можливості займатися бізнесом. 
Протягом останніх мирних років реалізувалися ре‑
гіональні програми, а також різноманітні програми 
навчання, проекти, спрямовані на підтримку стар‑
шого покоління. Наприклад, у Дніпрі реалізуються 
два унікальні соціальні проекти для пенсіонерів — 
«Університет третього віку» та муніципальний 
табір «Золотий вік»» [21]. Водночас, розробники 
регіональних програм щодо підтримки підприєм‑
ництва людей срібного віку мають врахувати безліч 
питань, зокрема: наскільки доцільно для економі‑
ки відповідного регіону, враховуючи демографіч‑

ну ситуацію, стимулювати та підтримувати людей 
срібного віку в їх прагненні займатися власним 
бізнесом; у якому вигляді знадобиться підтримка 
(консультативна, бюджетна, інвестиційна тощо) 
початківців у певному виді бізнесу; дослідження 
причин та факторів, які стримуватимуть розвиток 
бізнесу людей срібного віку в регіоні та розробка 
заходів щодо їх применшення або усунення тощо. 
Цікавим в цьому випадку є досвід Японії щодо 
можливостей працевлаштування людей срібного 
віку для покращення їх якості життя. Так, в Оса‑
ці в рамках реалізації соціальної політики працює 
державне агентство з професійного навчання та 
працевлаштування для осіб віком від 60 років — 
Центр людського капіталу для людей срібного віку, 
який надає можливості навчання та працевлашту‑
вання у вигляді оплачуваної роботи [22].

Водночас існують обмеження, з якими стика‑
ються люди срібного віку при спробі продовжити 
трудову діяльність. Дискримінація за віком зали‑
шається типовою для сучасних економік, багато 
робітників негативно ставляться до літніх праців‑
ників. Розхожий міф про те, що люди такого віку 
є кадровим баластом жодним чином необґрунтова‑
ний. Зокрема, дослідження, проведені консалтин‑
говою компанією Accenture, яка є однією з най‑
більших компаній у цьому секторі економіки, не 
підтверджують зазначене твердження. На думку 
експертів Accenture зростання кількості людей по‑
хилого віку не проблема економіки, а новий ресурс 
для її розвитку. Так, у 2020 р., завдяки викорис‑
танню потенціалу «срібної економіки» в США, від‑
булося зростання на 5 млн. робочих місць, а ВВП 
збільшився на $442 млрд., або на 2,2% [23].

Звичайно, у вік інформаційної економіки, по‑
тужних комп’ютерів та сучасних комп’ютерних 
програм, швидкісного Інтернету молоді люди мо‑
жуть знайти у всесвітній мережі відповідь на пи‑
тання, які у них виникають в бізнес процесі. На‑
томість, Інтернет не може повною мірою замінити 
практичний досвід людей срібного віку, який вони 
можуть передати молодому поколінню підприєм‑
ців. Крім того, доволі часто трансформується дум‑
ка, що люди срібного віку працюючи займають 
місця молоді і це призводить до її безробіття. Це 
твердження також необґрунтоване, оскільки мо‑
лоді та люди срібного віку обирають різні спеці‑
альності, працюють у різних галузях та відрізня‑
ються за рівнем кваліфікації. Сучасна концепція 
срібної економіки має розглядати людей літнього 
віку як носіїв корисного досвіду та практичних 
навичок, які мають здібності та бажання займати‑
ся трудовою діяльністю, економічно активні, вод‑
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ночас, зацікавлені підвищувати свою професійну 
кваліфікацію та, за необхідності, набувати нових, 
затребуваних, у тому числі виробничих, навичок.

В Україні, зважаючи на недостатній рівень пен‑
сійного забезпечення, навіть невеликий доробок 
людей срібного віку, зокрема у якості консультан‑
тів в малому бізнесі послужив би дуже ефектив‑
ним засобом для залучення їх до активної співп‑
раці. Якщо зважити на наведені дані таблиці 2 то 
в Україні сформувалася ціла група не затребуваних 
активних людей віком 60 і більше років, які мають 
великий професійний і життєвий досвід та мають 
достатню кількість вільного часу. Так, у трудовій 
діяльності жінок цього віку задіяно тільки 11%, 
а чоловіків 15,4%. Тому існує потреба щодо вклю‑
чення в ринок праці країни саме таких громадян.

Підтримуючи необхідність залучення в еко‑
номіку країни людей срібного віку водночас слід 
розглянути позицію роботодавців щодо цього 
важливого питання. Роботодавці часто не схильні 
звільняти працівників старшого віку, беручи до 
уваги їх високий інтелектуальний капітал. Однак 
одночасно роботодавці не поспішають наймати ро‑
бочу силу цієї вікової групи навіть за наявності 
вакансій, прагнучи заповнити робочі місця, що 
звільнилися, молодшими кадрами. Так, значна ча‑
стина роботодавців щодо працівників срібного віку 
має цілий ряд упереджень. Зокрема, вони вважа‑
ють, що у таких працівників відбувається швидке 
знецінення їх досвіду та знань в сучасних умовах 
розвитку економіки, їх нездатність до адапта‑
ції та сприйняття нововведень, незацікавленість 
у підвищенні рівня своїх знань та кваліфікації, 
а також у них більш вищі витрати робочої сили 
на виконання відповідних процесів виробництва. 
Проте досвід доводить, що зазначені побоювання 
в більшості своїй безпідставні. Навіть певне зни‑
ження трудової активності та не зовсім швидкий 
пошук інформації в силу недостатнього володіння 
сучасними інформаційними технологіями, можуть 
компенсуватися багатим трудовим досвідом щодо 
вирішення складних ситуацій, наявності власно‑
го, набутого трудовим досвідом, широкого кола 
професійних взаємовідносин зі стейкхолдерами, 
які необхідні для ефективної роботи відповідного 
бізнесу, а також високої вмотивованості в праці 
саме на цьому підприємстві. Крім того, пробле‑
ма зниження продуктивності праці з віком пра‑
цівника, яка довгий час в економічній літературі 
вважалася незаперечним фактом, останнім часом 
все більше піддається сумніву. Адже підмічено, 
що різниця у продуктивності праці проявляється 
всередині вікових груп, ніж між ними.

Структурні зміни, які відбуваються в сучасній 
економіці створюють більш сприятливі умови для 
праці працівників срібного віку. Так, ринок праці 
сьогодні менше потребує професій, які передба‑
чають використання фізичної сили. Адже в галу‑
зевій структурі відбувається скорочення частки 
будівництва, видобувної та обробної промисловос‑
ті, але одночасно збільшується сфера послуг, де 
зв’язок між віком та продуктивністю праці прак‑
тично не простежується. Проведені дослідження 
фахівцями Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) по 12 країнах, довели, 
що групи працівників молодого та срібного віку 
не витісняють, а скоріш всього доповнюють один 
одного на ринку праці [24].

Необхідно підкреслити, що для нашої країни 
надзвичайно важливим є вивчення та адаптація 
зарубіжного досвіду щодо стимулювання та за‑
лучення людей старшого віку в активне життя, 
а саме в бізнес, оскільки в багатьох економічно 
розвинутих країнах цією проблемою стали за‑
йматися значно раніше і розробляють проекти 
підтримки людей срібного віку, які себе добре 
зарекомендували та ефективно працюють. Для 
стимулювання зайнятості людей срібного віку 
в бізнесі в цих країнах застосовуються різнома‑
нітні форми та методи стимулювання. Умовно їх 
можна поділити на примусові та заохочувальні. 
Натомість у більшості країн пріоритет віддається 
заходам заохочення. Так, у Німеччині протягом 
багатьох років діє федеральна урядова програма 
«Знання та досвід на службу ініціативам», яка по‑
кликана сприяти літнім у реалізації їх трудового 
потенціалу, у тому числі у сфері підприємництва. 
Крім того, робиться ставка на активне залучення 
людей срібного віку до участі в малому бізнесі. 
При цьому, зазвичай, застосовується найширший 
набір стимулів: безкоштовні навчальні програми 
для людей срібного віку, які бажають зайнятися 
бізнесом, податкові преференції, спрощена про‑
цедура видачі кредитів, на законодавчому рівні 
формуються певні правила для бізнесу, щоб умови 
всередині компаній були комфортними для літніх 
працівників тощо. І ці заходи дають дуже відчут‑
ний для економіки ефект [24].

Заслуговує на особливу увагу досвід накопи‑
чений у США, де діють різні програми, неко‑
мерційні організації, інформаційні портали, які 
допомагають людям срібного віку продовжити 
свою трудову діяльність або знайти сферу засто‑
сування, що відповідає можливостям, інтересам 
та здібностям. За даними Американської асоціа‑
ції пенсіонерів, у Сполучених Штатах люди, які 
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віком старше 50 років, частіше стають підприєм‑
цями, ніж представники молодого покоління. При 
цьому кожен третій з цього прошарку громадян 
відкриває власну справу вперше. До того ж підмі‑
чено, що підприємці срібного віку більш ретельні 
у виборі бізнесу, порівняно з підходом до цього 
питання молодих американців [25].

Збільшення темпів старіння населення змушу‑
ють країни‑ члени ЄС шукати шляхи вирішення 
проблеми розвитку «срібної економіки» і тому Єв‑
ропейська комісія вже реалізує проекти, а також 
розглядає безліч ініціатив щодо підприємництва. 
Важливим документом, який став основою для 
формування інституційного поля для срібної еко‑
номіки став Мадридський міжнародний план дій 
з проблем старіння, прийнятий представниками 
159 країн на другій Всесвітній асамблеї ООН у 2002 
році. Цим документом були визначені пріоритетні 
напрями та заходи в економічній, соціальній та ду‑
ховних сферах щодо формування умов для макси‑
мального досягнення людьми похилого віку насам‑
перед працездатного та активного довголіття [26].

У багатьох розвинених країнах розробляють‑
ся та реалізуються заходи, що дозволяють людям 
срібного віку не припиняти трудову активність. 
Держава надає роботодавцям субсидії, якщо вони 
приймають на роботу працівників срібного віку, 
створюють умови роботи для таких працівників, 
а також застосовують гнучкий графік. Крім того, 
влада підтримує програми перенавчання праців‑
ників, сприяє підприємництву серед осіб срібного 
віку. Так, з метою стимулювання людей срібного 
віку продовжувати трудову діяльність у Нідерлан‑
дах, з 2004 року скасовано один із соціальних 
податків на зарплату працівників від 50 років 
і більше, а у Німеччині з 2003 року запровадили 
державні субсидії щодо найму працівників віком 
від 50 років, у Бельгії — знижки зі страхових вне‑
сків, в Австрії податкові пільги для роботодавців. 
Угорщина з 2018 р. скасувала виплату страхових 
внесків для працівників пенсійного віку, що за‑
лишаються на ринку праці [27].

Автори дослідження «Maximising Workforce 
Participation for Older New Zealanders» з Універ‑
ситету Мессі у Новій Зеландії вивчали діяльність 
підприємців — людей срібного віку та змогли 
виділити основні мотивації, які змусили їх за‑
йнятися бізнесом [28]. Так, люди срібного віку, 
які отримали можливість працювати в бізнесі 
(Opportunity takers), це найбільший відсоток лю‑
дей, які започаткували свій бізнес завдяки своєму 
професійному досвіду або фахівці, які отримали 
привабливу пропозицію щодо співпраці. Друга ве‑

лика група підприємців срібного віку (Difference 
makers), яких вмотивував вплив обставин і вони 
керувалися бажанням зробити свій внесок у краще 
майбутнє, у вирішення гострої соціальної пробле‑
ми та стати джерелом змін. Підприємці срібного 
віку (Direction changers), це висококваліфіковані 
професіонали, які використовуючи накопичений 
досвід планують реалізувати себе у зовсім новій 
сфері — тобто змінити кардинально напрям своєї 
діяльності. Підприємці мимоволі (Needs must), це 
люди срібного віку, які були незадоволені умовами 
своєї роботи, були змушені відкрити власну спра‑
ву, щоб покривати свої фінансові потреби, а три‑
герами, в цьому випадку, могли стати, наприклад, 
скорочення штату, внутрішньо офісна боротьба чи 
складні умови роботи, що посилюють проблеми зі 
здоров’ям. Інвестори (Investors) — люди срібного 
віку, які вже мали досвід у бізнесі і перш ніж роз‑
почати свій бізнес, інвестори проводили глибокий 
аналіз можливих ризиків та вдавалися до послуг 
професійних бізнес‑ консультантів [28].

Поширена в економічно розвинених країнах 
концепція безперервної освіти передбачає, що лю‑
дина срібного віку може отримати нові професійні 
компетенції, які необхідні економіці. Держава має 
розробляти та фінансувати програми перенавчан‑
ня, або субсидувати роботодавця чи працівників. 
Так, у Німеччині працівникам срібного віку на 
малих та середніх підприємствах компенсується 
вартість навчання на курсах підвищення кваліфі‑
кації. В Австралії створено партнерство держави 
та бізнесу для підтримки роботодавців, які навча‑
ють працівників срібного віку [27]. В Україні та‑
кож це питання певним чином вирішується. Так, 
за інформацією Міністерства соціальної політики 
в Україні працює понад 300 університетів «тре‑
тього віку», і понад 25 тисяч слухачів уже розши‑
рили свій світогляд, закінчивши ці університети 
[29]. Студентами університету є люди срібного 
віку, які хочуть отримати нові знання, розширити 
свій світогляд та власні можливості. Утім недо‑
статнім є розповсюдження інформації про їх ро‑
боту, що стримує обсяг послуг, які вони надають. 
Крім того, є певні складнощі з фінансуванням.

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що 
в срібному віці є широкі можливості збереження 
трудової діяльності шляхом залучення до підпри‑
ємництва, та створення власного бізнесу. Старіння 
населення є поширеним явищем і проведені до‑
слідження доводять, що у найближчі роки значна 
кількість людей срібного віку братиме участь у біз‑
несі, та використовуватиме альтернативну (порів‑
няно з найманою працею) можливість заробітку. 
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Враховуючи тенденцію старіння населення нашої 
країни та скорочення її трудових ресурсів, без під‑
приємців срібного віку не вдасться в майбутньо‑
му забезпечити зайнятість населення, поповнення 
бюджету країни та нарощування реальних дохо‑
дів. Тому, на нашу думку, необхідно при розробці 
програм та стратегій розвитку економіки України 
на середньострокову і довгострокову перспективу 
враховувати заходи щодо забезпечення розвитку 
підприємництва срібного віку, враховуючи їх ком‑
петенції, знання та досвід. Для реалізації цієї по‑
літики в Україні вже діяла Стратегія Національно‑
го плану дій з питань старіння до 2022 року, яка 
передбачала комплексні заходи щодо підтримки 
громадян похилого віку, забезпечення їх активної 
участі в суспільному розвитку, підвищення якості 
життя, захисту прав громадян похилого віку [30], 
завдання якої були частково виконані.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямку. Дослідження срібної 
економіки неминуче пов’язане з використанням 
нерозкритого потенціалу людей срібного віку. По‑
коління срібного віку володіє практичними нави‑
чками, в більшості висококваліфіковані фахівці, є 
значним резервом ринку праці та розвитку еконо‑
міки і, що важливо, в умовах відбудови економі‑
ки регіонів. Результати дослідження дозволяють 
визнати, що залучення людей срібного віку до 
підприємництва дозволить знизити демографіч‑
ні ризики, а їх діяльність виграти від якостей, 
пов’язаних із характеристиками цієї когорти лю‑
дей, якщо максимально ефективно використовува‑
ти найбагатший людський ресурс, який пропонує 
сучасна срібна економіка.

Вікова когорта людей срібного віку є працез‑
датною, висококваліфікованою, з великим прак‑
тичним досвідом робочою силою, яка може стати 
певною підтримкою малого бізнесу в кожному ре‑
гіоні. Соціальна активність працівників срібного 
віку, за сприятливих умов може стати значним 
резервом ринку праці в регіоні, що особливо буде 
важливо в умовах відбудови економіки у післяво‑
єнний період.

Орієнтація працівників срібного віку на довір‑
чі міжособистісні відносини у колективі формує 
сприятливий психологічний клімат у трудовому 
колективі, що суттєво впливає на підвищення 
ефективності праці, покращення роботи підпри‑
ємства та збагачує людський капітал цього під‑
приємства.

Державна політика в Україні щодо осіб срібно‑
го віку в цілому має бути спрямована на постійне 
розширення їх прав, можливості їх участі в житті 
суспільства, створення умов для їх економічної та 
соціальної активності, та, в першу чергу, сприян‑
ня їх трудової зайнятості, забезпечення рівного 
доступу до сучасних програм освіти щодо набуття 
нових навичок або підвищення рівня кваліфікації.

Без допомоги держави не буде активізації 
«срібної економіки», яка має полягати: в усуненні 
стереотипів щодо непрацездатності та неефектив‑
ності робочої сили в срібному віці; в забезпеченні 
підтримки продовження трудової діяльності лю‑
дей срібного віку шляхом розробки та затверджен‑
ня відповідних державних програм; в підтримці 
у різний спосіб створення бізнесу громадянами 
срібного віку та підприємців, які залучають їх до 
роботи, створюючи нові робочі місця.
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ АСПЕКТІВ 
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF THE CONCEPTUAL  
ASPECTS OF THE CUSTOMER-ORIENTED APPROACH

Анотація. Мета статті полягає в узагальненні та систематизації теоретичних засад сучасної парадигми маркетингу 
для розробки рекомендацій щодо формування концептуальних аспектів клієнтоорієнтованого підходу до управління 
компанією.

Методика. Інформаційною базою дослідження є офіційні аналітичні данні світових організацій та результати наукових 
доробок провідних закордонних і вітчизняних учених. Використані такі методи, як: абстрагування, морфологічний та 
семантичний аналіз; індукція та дедукція; порівняння й систематизація; логічного узагальнення.

Результати. Визначено особливості становлення та розвитку клієнтоорієнтованого підходу до управління компанією. 
Охарактеризовано різні підходи вчених до ринкової орієнтації компанії та орієнтації компанії на клієнта. Доведено, що 
створення клієнтоорієнтованої системи управління компанією диктується змінами сучасного ринку. З’ясовано переду-
мови переходу компаній до клієнтоорієнтованого підходу (технологічні (глобалізація, інформаційна революція, цифрова 
трансформація); економічні та методологічні). Визначено чинники, що сприяли появі складових клієнтоорієнтованості. 
Поглиблено сутність поняття клієнтоорієнтованість, розкрито її компоненти, суб’єкти та об’єкти. Охарактеризовано прин-
ципи, цілі, завдання та функції клієнтоорієнтованості. Надано групи характерних ознак наукової категорії «клієнтоорієн-
тованість» (людський капітал та менеджмент; операційна модель та бізнес- процеси; модель бізнесу (або бізнес- модель)). 
Обґрунтовано, що ключовим вимірником цінності є задоволеність клієнта, а ключовим вимірником отримання додаткових 
прибутків є прибутковість клієнтів.

Наукова новизна. У статті запропоновано поглиблення концептуального підходу до розкриття змісту клієнтоорієнто-
ваності компанії. Отримана інформація є основою для формування конкурентної стратегії та побудови нової бізнес- моделі 
компанії, що забезпечить успішне її функціонування на ринку.

Теоретична та (або) практична значущість. Використання запропонованої концептуальної моделі сприятиме створенню 
компаніями додаткової цінності; забезпечить збереження / створення додаткових конкурентних переваг та отримання 
додаткового прибутку.

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, компанія, поведінка споживача, створення цінності, цифрова трансформація, 
конкуренція, нова бізнес- модель, омніканальність, хмарні технології, стратегія, концепція, сутність поняття.

Summary. The purpose of the article is to generalize and systematize the theoretical foundations of the modern marketing 
paradigm for the development of recommendations for the formation of conceptual aspects of a customer- oriented approach 
to company management.
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Methodology. The information base of the research is official analytical data of world organizations and the results of scien-
tific developments of leading foreign and domestic scientists. The following methods were used: abstraction, morphological and 
semantic analysis; induction and deduction; comparison and systematization; logical generalization.

The results. The peculiarities of the formation and development of a customer- oriented approach to company management 
are determined. Different approaches of scientists to the market orientation of the company and the orientation of the company 
to the customer are characterized. It has been proven that the creation of a customer- oriented company management system is 
dictated by changes in the modern market. The prerequisites for the transition of companies to a customer- oriented approach 
(technological (globalization, information revolution, digital transformation); economic and methodological) are clarified. The 
factors contributing to the appearance of components of customer orientation have been identified. The essence of the con-
cept of customer orientation was deepened. Its components, subjects and objects were revealed. The principles, goals, tasks 
and functions of customer orientation are characterized. Groups of characteristic features of the scientific category «customer 
orientation» are provided (human capital and management; operational model and business processes; model of business 
(or business- model)). It has been substantiated that the key measure of value is customer satisfaction, and the key measure of 
obtaining additional profits is customer profitability.

Scientific novelty. The article proposes a deepening of the conceptual approach to the disclosure of the content of the 
company’s customer orientation. The information obtained is the basis for forming a competitive strategy and building a new 
business model of the company, which will ensure its successful operation on the market.

Theoretical and (or) practical significance. The use of the proposed conceptual model will contribute to the creation of addition-
al value by companies; will ensure preservation / creation of additional competitive advantages and obtaining of additional profit.

Key words: customer orientation, company, consumer behavior, value creation, digital transformation, competition, new 
business model, omnichannel, cloud technologies, strategy, conception, the concept essence.

Постановка проблеми. Сьогодні маркетинг 
стикається з низкою актуальних викликів. 

По‑перше, це зниження довіри споживачів. І цей 
глобальний тренд, який підтверджується даними 
Edelmans Trust Barometer, 2021 та 2022 [1; 2] вка‑
зує на зниження довіри споживачів до державних 
органів, ЗМІ, фінансових організацій. Також було 
виявлено, що найбільше у світі довіряють бізнесу. 
На цьому тлі формування довіри стає критично 
важливим. Компанії мають унікальну можливість 
зберегти та закріпити довіру лояльної аудиторії.

По‑друге, в умовах зростання рівня невизна‑
ченості та непередбачуваності зовнішнього сере‑
довища, боротьби країн за світові ресурси, вигід‑
ні умови для виробництва продуктів та послуг, 
ринки їх збуту та отримання найвищого прибут‑
ку від національного виробництва, застосування 
інструментів класичної схеми комплексу марке‑
тингу — 4«Р» (Product, Price, Place, Promotion) 
значно обмежено, що вимагає перегляду базових 
принципів та компонентів просування й впрова‑
дження нової концепції маркетингу для утриман‑
ня конкурентної переваги. Серед маркетингових 
концепцій, що з’явилися за останні десятиліття, 
однією з найбільш затребуваних є концепція клі‑
єнтоорієнтованості.

Такі провідні міжнародні компанії з управ‑
лінського консалтингу, як Forrester, Boston 
Consulting Group та McKinsey акцентують увагу 
на значущості впровадження компаніями клієн‑

тоорієнтованого підходу, оскільки використання 
інструменту управління взаємовідносинами з клі‑
єнтами дозволить їм отримувати додатковий при‑
буток за рахунок глибокого розуміння та ефектив‑
ного задоволення потреб клієнтів в умовах змін 
сучасних ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Звер нення до поняття клієнтоорієнтованості 
топ‑менеджерів компаній та експертів, вивчення 
теоретико‑ методичних підходів сучасного ведення 
бізнесу є одним із важливих напрямів досліджень 
вчених‑ економістів.

Так, проблематика визначення сутнісного 
розуміння клієнтоорієнтованого підходу, теоре‑
тичної моделі ринкової та проактивної ринко‑
вої орієнтації, формування концепції орієнтації 
на клієнта, клієнтоорієнтованої компанії та біз‑
несу досліджувалася у наукових працях таких 
вчених‑ економістів, як: Б. Бартлі, Дж. Бенсон, 
С. Берджесс, Ф. Вебстер, В. Вієйра, Х. Гебауер, 
С. Гомібучі, Р. Дешпанде, П. Друкер, К. Кел‑
лер, К. Ковалковські, А. Колі, Ф. Котлер, В. Ку‑
мар, Ж.‑Ж. Ламбін, Т. Левітт, Дж. МакКітерик, 
Р. Манн, Дж. Нарвер, Д. Пітерсен, С. Слейтер, 
Дж. Стенкамп, Ф. Тейлор, Дж. Фарлі, Дж. Хулі, 
А. Шарм, Дж. Шет, Б. Яворські та ін.

Значну увагу сучасним проблемам розвитку 
клієнтоорієнтованого підходу на основі сучасних 
інформаційних технологій та зміни бізнес‑ моделі 
в умовах цифрової трансформації, визначення 
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ключових аспектів клієнтоорієнтованої стратегії 
компанії приділяють: Б. Бертон, П. Біссон, Л. Бо‑
денчук, М. Дітц, П. Догерті, Х. Лін, І. Ліганенко, 
Дж. Маньіка, М. Ніккрем, Т. Оланреваю, Е. Пейн, 
Д. Пепперс, К. Раджгопал, М. Роджерс, С. Томс, 
П. Фейдер, С. Ханн, С. Чуан, М. Чуй та ін.

Віддаючи належне доробку вчених, слід зау‑
важити, що наявні дослідження зосереджені на 
вивчені та аналізі світового досвіду створення 
компаніями найвищої і кращої ніж у конкурентів 
споживчої цінності та корегуванні традиційного 
підходу до розуміння циклу прийняття рішень 
клієнтами, а системний підхід до розгляду пи‑
тань, що стосуються переосмислення класичного 
підходу до маркетингу, розробки цілісного під‑
ходу до впровадження стратегії ведення бізнесу, 
основною цінністю якого є потреби клієнтів, за‑
лишаються недостатньо дослідженими, що обу‑
мовлює необхідність використання комплексного 
підходу до розгляду досліджуваної проблеми.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання).

Мета статті полягає в узагальненні та систе‑
матизації теоретичних засад сучасної парадигми 
маркетингу для розробки рекомендацій щодо фор‑
мування концептуальних аспектів клієнтоорієнто‑
ваного підходу до управління компанією. Розкрит‑
тю мети сприяє вирішення наступних завдань:

1. Дослідити особливості становлення та роз‑
витку підходів клієнтоорієнтованості.

2. З’ясувати передумови переходу компаній до 
клієнтоорієнтованого підходу, визначити чинни‑
ки, що сприяли появі складових клієнтоорієнто‑
ваності.

3. Поглибити сутність поняття клієнтоорієн‑
тованість, розкрити основні ознаки клієнтоорієн‑
тованої компанії, суб’єкти та об’єкти; визначити 
принципи, цілі, завдання та функції клієнтоорі‑
єнтованості.

Виклад основного матеріалу дослідження.
1. Особливості становлення та розвитку підхо-

дів клієнтоорієнтованості
В дійсні часи клієнтоорієнтованість є невід’єм‑

ним елементом маркетингової діяльності компа‑
нії. Це твердження ґрунтується на тому, що клі‑
єнт є джерелом прибутку компанії, а для того щоб 
залишатися конкурентоспроможною, компанії не‑
обхідно фокусуватися на задоволенні потреб своїх 
клієнтів. З підвищенням ролі клієнта, як нема‑
теріального активу, в маркетинговій діяльності 
компанії відбуваються зміни, з’являються інно‑
ваційні підходи до його управління, формування 
клієнтоорієнтованих підходів до бізнесу.

Зазначене вище вимагає розуміння терміну 
«клієноорієнтованість», розгляду клієнтоорієнто‑
ваного підходу з погляду його еволюції.

Вважається, що теоретичні основи клієнтоорі‑
єнтованості у світовій науці почали формуватися 
з середини 1950 рр. та значно зросли до початку 
1980 рр. Подібна позиція є не зовсім коректною, 
оскільки ще у 1911 р. Ф. Тейлор у своїй роботі 
«Принципи наукового менеджменту», обґрунтову‑
ючи встановлення нового порядку речей, за якого 
клієнти мають суттєві економічні вигоди у взаєми‑
нах з компанією, назвав їх «третьою силою» [3].

Пізніше, у 1936 р. в одному з видань Амери‑
канської асоціації маркетингу з’явилася публіка‑
ція Дж. Бенсона, в якій розглядалася проблема 
сутнісного розуміння клієнтоорієнтованого підхо‑
ду. Автор зазначив, що «можливо, в майбутньо‑
му нам буде потрібно проявляти винахідливість 
в описі привабливості товарів і спрямовувати ос‑
новні зусилля на те, щоб виявляти, чого дійсно 
хочуть люди. Споживач — ось наш бос» [4]. Вже 
тоді Дж. Бенсон передбачав, що «нова концепція, 
яка прийде на зміну концепції вдосконалення ви‑
робництва, буде спиратися на більш глибоке ви‑
вчення споживача та побудову з ним довгостро‑
кових партнерських відносин». В подальшому 
необхідність сприйняття клієнта компанією в яко‑
сті єдиного джерела прибутку полягла в основу 
концепції маркетингу взаємовідносин.

Перші ж ґрунтовні дослідження, що присвяче‑
ні орієнтації на клієнта, були сформовані в рам‑
ках концепції орієнтації на ринок у 1954 році 
П. Друкером, а розвинені Дж. МакКітериком та 
Т. Левіттом у 1960 рр. У своїх роботах автори роз‑
кривали роль маркетингу в компанії, акцентуючи 
увагу на його походження з нестатків та потреб 
клієнта [5; 6; 7]. Наприкінці 1970 р. питання про 
необхідність зміни компаніями фокусу з виробни‑
цтва та продажів продукції на клієнта та марке‑
тинг було піднято Ф. Котлером [8].

У 1989 році Ф. Вебстер та Р. Дешпанде розро‑
били теоретичну модель орієнтації компанії на ри‑
нок. В своїй роботі вчені зазначили, що орієнтація 
на ринок представляє собою «набір міжфункціо‑
нальних процесів і видів діяльності, спрямованих 
на залучення, утримання і задоволення клієнтів 
шляхом постійної оцінки їхніх потреб» [9].

Пізніше, починаючи з 1990 рр. стали з’явля‑
тися публікації, предметом вивчення яких стали 
відносини із споживачами та іншими учасниками 
процесу купівлі‑ продажу у рамках маркетингової 
концепції «маркетинг взаємин». До базових робіт 
у цьому напрямку, які згодом стали вважати по‑
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чатком клієнтоорієнтованого підходу, відносяться 
роботи авторів А. Колі, Б. Яворські, Дж. Нарве‑
ра, С. Слейтера, Д. Маклахлана, Р. Дешпанде, 
Дж. Фарлі та Ф. Вебстера.

Так, робота А. Колі, Б. Яворські присвячена 
ринковій орієнтації та її складовим (фокус на клі‑
єнта, внутрішньофірмова координація та викори‑
стання зібраної маркетингової інформації) [10]. 
На думку авторів, фундаментом для клієнтоорі‑
єнтованості є генерація, збирання та аналіз даних 
про клієнтів.

У своєму дослідженні Дж. Нарвер та С. Слей‑
тер запропонували такі складові підходу до ринко‑
вої орієнтації, як: поведінкові компоненти та кри‑
терії прийняття рішень. Основою ж для побудови 
клієнтоорієнтованої компанії, на думку вчених, є 
корпоративна культура [11].

Також зазначимо, що Дж. Нарвер, С. Слей‑
тер та Д. МакЛахлан вперше розділили поняття 
«ринкова орієнтація» та «клієнтоорієнтованість». 
При цьому автори обґрунтували, що орієнтація на 
клієнта є найбільш важливою частиною ринко‑
вої орієнтації компанії, тоді як поняття «ринкова 
орієнтація» є більш широким, що включає такі 
компоненти, як: «ринкова орієнтація у відповідь» 
та «проактивна ринкова орієнтація» [12].

Відповідно до наукової праці Р. Дешпанде, 
Дж. Фарлі та Ф. Вебстера, клієнтоорієнтованість 
поділяється на оцінювану фірмою та оцінювану 
клієнтами. У запропонованій методиці з вимірю‑
вання ринкової орієнтації автори доводять, що 
клієнтоорієнтований підхід має проголошуватися 
і вимірюватися як внутрішньо, так і зовні, за‑
значивши у своїй публікації те, що «орієнтація 
на конкурентів може бути повністю протилежною 
орієнтації на клієнтів при фокусуванні компанії 
лише на сильних сторонах та ігнорування незадо‑
воленості споживачів» [13].

Далі, в 1993 р. клієнтоорієнтований підхід став 
асоціюватися із запропонованою Д. Пепперсом та 
М. Роджерсом схемою управління взаємовідно‑
синами з клієнтами, відомою як CRM (Customer 
Relationship Management). А вже з 1995 р. у ряді 
галузей, зокрема у таких як страхування, здійс‑
нення компаніями інвестицій у CRM‑програми, 
в якості освоєння стратегії управління взаємовід‑
носинами з клієнтами, стало приводити до підви‑
щення довічного прибутку клієнтів до 90% [14]. 
Головним завданням керівників IT‑підрозділів 
стала ефективна та економічна організація й під‑
тримка бізнесу з боку сучасних технологій.

Представлення стратегічної структури CRM, за‑
снованої на необхідності взаємодії процесів CRM 

для забезпечення процвітання компанії, стало 
можливим у 2005 р. завдяки проведеному Е. Пей‑
ном огляду літератури з CRM та маркетингу взає‑
мовідносин, детальним опитуванням управлінців 
верхньої ланки, які працюють у CRM, маркетингу 
та IT, інтерв’ю з постачальниками CRM, дискусі‑
ям з лідируючими консультантами в галузі CRM, 
стратегії та апробуванню рамкової структури низ‑
кою компаній [15].

На початку 2000 рр. орієнтація на клієнта ос‑
таточно виділилася з концепції ринкової орієнта‑
ції у самостійний напрямок. Згідно з Ф. Котле‑
ром і К. Келлером, термін «ринок» охоплює всіх 
можливих клієнтів компанії [16]. А в роботах 
Б. Бартлі, Х. Гебауера, С. Гомібучі, К. Ковалков‑
ські, В. Кумара, Р. Манна, Д. Пітерсена, А. Шар‑
ма, Д. Шета розглядаються окремі складові клієн‑
тоорієнтованості, такі як: корпоративна культура, 
організаційна структура, продажі, стратегія орга‑
нізації [17–20].

Ж.‑Ж. Ламбін, Р. Чумпітаз та І. Шуйлінг 
трактують ринкову орієнтацію ширше, як «фі‑
лософію бізнесу з орієнтацією на всіх учасників 
ринку і на всі рівні організації». Згідно з думкою 
науковців, у підході ринкової орієнтації необхідно 
виділяти п’ять груп учасників ринку: споживачів, 
дистриб’юторів, конкурентів, впливових осіб та 
макромаркетингове середовище [21].

В цьому періоді Дж. Шет, С. Берджесс та 
Дж. Стенкамп в своїх дослідженнях вивчали про‑
блеми орієнтації на клієнта на ринках, що роз‑
виваються [22; 23]. На думку вчених, в умовах 
розвитку ринкової орієнтації компанії мають на‑
правляти свої зусилля саме на навчання клієнтів, 
на формування потреб, а не на обслуговування 
існуючих потреб клієнтів. Відповідно до чого, 
застосування компанією клієнтоорієнтованого 
підходу передбачає проведення змін в системах 
маркетингу та управління. Основними компо‑
нентами клієнтоорієнтованості виступають: ро‑
зуміння (ключові клієнти; критерії оцінювання 
клієнтів); єдині цілі компанії, політика відносин 
з клієнтами; навчання співробітників; винагорода 
співробітників; технологізація клієнтоорієнтова‑
ності, розробка системи управління, інтегрованої 
в технологічний процес; діагностика клієнтоорієн‑
тованості (оцінка задоволеності персоналу; оцінка 
відношення клієнтів).

В дійсні часи тема клієнтоорієнтованого роз‑
витку бізнесу стала однією з найактуальніших як 
для зарубіжних, так і для вітчизняних дослідни‑
ків, що займаються питаннями впливу клієнтоо‑
рієнтованості на результативність компанії.
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Так, наприклад, використовуючи шкали 
MKTOR, MARKOR та шкалу Хулі для оцінки 
компаній різних секторів економіки, які були 
розроблені А. Колі, Д. Нарвером, С. Слейтером, 
Дж. Хулі та Б. Яворські, вченими з Австралії, 
Гонконгу, Казахстану, Туреччини й України дове‑
дено, що орієнтація на клієнта та на конкурентів 
є домінуючими змінними у поясненні відміннос‑
тей маркетингової ефективності та підприємниць‑
кої орієнтації компаній [24–28].

Цікавими є результати дослідження 116 ком‑
паній сфери фінансових послуг, для проведення 
якого вченими з Тайваню С. Чуан та Х. Лін ви‑
користано спеціалізовану шкалу, адаптовану для 
контексту CRM‑систем [29]. Автори довели, що 
успішність впровадження CRM‑систем для управ‑
ління взаємовідносинами з клієнтами безпосеред‑
ньо залежить від клієнтоорієнтованості компанії 
на організаційному рівні.

Також зазначимо, що у науковій роботі 
В. Вієйра [30], вченого з Бразилії, крім підтвер‑
дження значущості зв’язку ринкової орієнтації 
та результативності компаній, виявлено зв’язок 
орієнтації на клієнта та інноваційності компанії.

В епоху розвитку глобальних комунікацій, ін‑
формаційних мереж та технологій цифровізації 
економіки, починаючи з 2012 р. актуальність орі‑
єнтації на клієнта визначається такими світовими 
процесами, як глобальна конкуренція та зміна по‑
ведінки споживача.

За результатами досліджень багатьох вчених, 
урядів економічно розвинених країн, міжнарод‑
них організацій й транснаціональних корпора‑
цій [31–36] стає зрозумілим, що інформаційні 
технології та дані надають можливість компанії 
змінити бізнес‑ модель з метою диференціювання 
та забезпечення стійкого розвитку на Світовому 
ринку, а цифрова трансформація вносить зміни 
до визначення ролі споживача, каналів його вза‑
ємодії з компаніями.

Так, за визначенням аналітиків міжнародної 
компанії Boston Consulting Group, цифрова тран‑
сформація представляє собою «максимально пов‑
не використання потенціалу цифрових технологій 
в усіх аспектах бізнесу» [37]. Структурні елементи 
цифрової трансформації бізнесу характеризують‑
ся, по‑перше, роботою з клієнтами (більш деталь‑
не розуміння клієнтів, збільшення виручки від 
існуючих клієнтів, пошук нових точок взаємодії 
з клієнтами), по‑друге, операційним процесом 
(автоматизація виробничих процесів, реалізація 
творчого потенціалу працівників, управління по‑
тужністю на основі аналізу Big Data), по‑третє, 

бізнес‑ моделлю (точкове запровадження нових 
технологій, впровадження нових цифрових моде‑
лей, цифрова глобалізація) [38].

Професором з маркетингу Уортонської школи 
Університету Пенсільванії П. Фейдером та вико‑
навчим директором і співзасновником Wharton 
Interactive, платформи для маркетингового моде‑
лювання, С. Томс, основним чинниками успіху ре‑
алізації цифрової трансформації було визначено пи‑
тання щодо забезпечення клієнтоорієнтованості та 
опису стратегії клієнтоорієнтованості компаній [39].

Ключовими аспектами клієнтоорієнтованої 
стратегії компанії, на думку вчених, є повна пер‑
соналізація та ідентифікація клієнтів, прогнозу‑
вання поведінкових особливостей конкретних лю‑
дей та використання agile‑ підходу до управління 
клієнтським портфелем. Це досягається завдяки 
переходу від багатоканальності до омніканальнос‑
ті та застосування таких технологій, як: хмарні 
обчислення, штучний інтелект, платформам для 
роботи з даними та мобільні технології.

В продовження розгляду цієї теми, українські 
вчені Л. Боденчук та І. Ліганенко вже у 2021 р. 
зазначають, що застосування компаніями клієн‑
тоорієнтованого підходу в умовах цифрової тран‑
сформації передбачає інтеграцію CRM‑систем 
в IT‑архітектуру компаній, що забезпечує задо‑
волення потреб різних стейкхолдерів, створення 
нової культури споживання і комунікацій [40].

Створення та утримання додаткових конку‑
рентних переваг в умовах цифрової трансформа‑
ції, на думку авторів, базується на вмінні компа‑
нії визначати правильного клієнта, правильного 
продукту, правильного каналу та оптимального 
способу доставки. Це сприяло активному розвитку 
нових бізнес‑ моделей — динамічних мережевих 
структур, де створення цінності забезпечується 
організацією ефективного зворотного зв’язку, 
можливістю комунікації між учасниками ринку 
в онлайн‑ середовищі та створенням взаємної ло‑
яльності (лояльного клієнта до компанії та лояль‑
ності компанії до клієнта).

Відповідно до звіту у 2016 році McKinsey Global 
Institute [41], основними характеристиками нових 
бізнес‑ моделей є: доступність, прозорість, простота 
залучення клієнтів, простота дистрибуції, комер‑
ційна привабливість та спеціалізація, що надає 
можливість скоротити розрив між очікуваннями 
клієнта та їх задоволенням з боку компаній.

Л. Боденчук та І. Ліганенко також зазначи‑
ли, що в мережевих структурах, таких як: моделі 
спільного споживання, краудфан́дингові платфор‑
ми, маркетплейси та агрегатори, клієнт є безпо‑
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середнім учасником роботи компанії. А в осно‑
ві конкурентної боротьби полягає кооперативна 
конкуренція — співпраця прямих конкурентів, що 
передбачає широке використання цифрових плат‑
форм (цифрових бірж), відкритість програмного 
інтерфейсу та гнучкість інтеграції [40, с. 7].

Яскравим прикладом таких платформ є систе‑
ма Open Banking, використання якої у фінансовій 
сфері передбачає надання третім сторонам можли‑
вості аналізувати або використовувати дані, інте‑
грувати різні застосунки та сервіси [42].

2. Передумови переходу компаній до клієнто-
орієнтованого підходу та чинники, що сприяли 
появі складових клієнтоорієнтованості

Зміна ролі сучасного споживача та каналів 
його взаємодії з компаніями вимагають впрова‑
дження клієнтоорієнтованого підходу до управ‑
ління останніми, розуміння основних складових 
нової концепції та історичних передумов їх появи.

Зростання значущості питань формування та 
підтримки довгострокових партнерських відносин 
з клієнтами стало наслідком технологічних, еко‑
номічних та методологічних змін у зовнішньому 
середовищі компаній [43–46].

До технологічних передумов належать глобалі‑
зація ринків, інформаційна революція та цифро‑
ва трансформація. Ключовими ознаками впливу 
технологічних передумов є: масова поява компа‑
ній з іноземним капіталом, що застосовують нові 
технології на внутрішніх ринках, зростання кон‑
куренції між акторами, які пропонують продукти 
та послуги зі схожими властивостями (глобаліза‑
ція); забезпечення швидкого та безперешкодного 
доступу споживачів до інформації про продукти та 
послуги; створення дешевих каналів комунікацій із 
споживачами (інформаційна революція); перенесен‑
ня бізнес‑ процесів у цифрове середовище, здешев‑
лення доступу споживачів до продуктів та послуг 
у режимі онлайн «24/7» (цифрова трансформація).

Економічні передумови. Актуалізація клієнтоо‑
рієнтованості пов’язана зі зміною типу економіки; 
трансформацією системи цінностей виробника, 
у якій найвищою метою є взаємна лояльність; по‑
силенням конкуренції між компаніями за клієнта 
з метою підвищення інтенсивності споживання ос‑
танніми продуктів та послуг.

Методологічні передумови. Необхідність вста‑
новлення довгострокових партнерських відносин 
з клієнтами сприяла зміні ролі департаменту мар‑
кетингу в системі управління компанією, його 
взаємодії з іншими службами та підрозділами 
у процесі виявлення потреб та вирішення проблем 

клієнтів; створення інформаційної системи для 
управління бізнес‑ процесами, їх переорієнтації на 
досягнення узгодженості внутрішніх можливостей 
компанії з вимогами зовнішнього середовища та 
забезпечення ефективної діяльності.

Перетворення маркетингу на загальнооргані‑
заційну філософію компанії, застосування меха‑
нізмів маркетингу в управлінні компанією при 
переході від продуктовоорієнтованого до клієнто‑
орієнтованого підходу, зумовлені дією низки чин-
ників [4, c. 36].

Перш за все, це зміна сприйняття керівниц‑
твом компанії філософії маркетингового підходу 
з «маркетинг — це зайві витрати компанії» на 
«маркетинг — це інвестиції у виробничо‑ збутову 
діяльність компанії» (чинник «ставлення до мар‑
кетингу»).

По‑друге, це розуміння необхідності створення 
цінності для споживача — корисності продукту чи 
послуги для нього, з одного боку, та необхідності 
детального розуміння ланцюжка створення цінно‑
сті, виявлення нових можливостей компанії для 
розвитку цінності, з іншого боку (чинник «ство‑
рення споживчої цінності»).

По‑третє, це зосередження компанії на отриман‑
ні прибутків від взаємодії із споживачами, змі‑
щення пріоритетів компанії із завдань залучення 
нових клієнтів на завдання утримання існуючих 
(чинник «планування, орієнтоване на споживача»).

По‑четверте, це зосередження компанії на мак‑
симізації цінності споживача у часі — на збере‑
женні довгострокових відносини з дохідними клі‑
єнтами, необхідність поділу споживчої цінності 
на цінність, яку компанія створює для споживача 
(інвестиції) та цінність, яку приносить споживач 
для компанії (прибуток від інвестицій) (чинник 
«джерело прибутку»).

По‑п’яте, це фокусування на групах спожива‑
чів, необхідність побудови організації управління 
за принципом горизонтальної координації та ко‑
операції, створення міжфункціональних команд, 
відповідальних за реалізацію клієнтоорієнтовано‑
го підходу (чинник «структура управління, орієн‑
тована на споживача»).

3. Сутність поняття клієнтоорієнтованість
3.1. Ознаки клієнтоорієнтованої компанії, 

суб’єкти та об’єкти
З урахуванням зазначеного у попередньому 

підрозділі, зауважимо, що особливого значення 
набуває зважене обґрунтування сутності поняття 
«клієнтоорієнтованість» і специфічних особливос‑
тей його використання в діяльності компаній.
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Аналіз наукової думки дозволив установити, 
що надивлячись на те, що клієнтоорієнтований 
підхід має досить тривалу історію теоретичного 
дослідження, на даний час досі немає єдиного ви‑
значення даної концепції. З метою обґрунтування 
своїх висновків порівняємо низку визначень клі‑
єнтоорієнтованості.

Так, А. Колі та Б Яворські сутність клієнтоо‑
рієнтованості розкривають через діяльність з ви‑
вчення поточних та майбутніх потреб клієнтів та 
чинників, що впливають на них. Автори наго‑
лошують на необхідності поширення отриманих 
знань усередині компанії та участі співробітників 
усіх відділів компанії у задоволенні потреб спо‑
живачів [10].

Дж. Нарвер та С. Слейтер визначають клієнто‑
орієнтованість як: «розуміння цільових покупців, 
задоволення їх потреб, повне розуміння їх лан‑
цюжка створення цінності та розвитку останньої 
у майбутньому, розуміння потреб як власних клі‑
єнтів, так і усіх членів розподільчого каналу» [11].

На думку Р. Дешпанде, Дж. Фарлі та Ф. Веб‑
стера, клієнтоорієнтованість представляє собою 
частину корпоративної культури, набір переко‑
нань, що ставить інтереси клієнта на перше місце 
перед інтересами менеджерів, акціонерів та пра‑
цівників. Вчені відмічають, що фокус має роби‑
тися не тільки на розумінні потреб існуючих та 
потенційних клієнтів, але також і на розумінні їх 
цінностей та переконань [13].

Ж.‑Ж. Ламбін, Р. Чумпітаз та І. Шуйлінг 
в своїй науковій праці пояснюють чому компанія 
повинна бути орієнтованою на ринок. Автори при‑
діляють увагу аналізу потреб окремих осіб та орга‑
нізацій з метою встановлення поведінки покупця 
при покупці та реакції, а також вивчають роль 
маркетингових досліджень в цьому процесі [21].

Саме тому, поняття клієнтоорієнтованість вче‑
ні розуміють як: «зусилля компанії з вивчення 
потреб споживачів, створення цінності для них 
та розвитку навичок передбачати нові купівель‑
ні проблеми. У цьому випадку товар або послу‑
га розглядається з точки зору того, для кого він 
призначений і визначається як вирішення певної 
проблеми».

В своїй книзі П. Фейдер і С. Томс роз’яснюють, 
що не всім клієнтам притаманні однаковий набір 
характеристик, тому не всі клієнти заслуговують 
на однакову частку цінного часу та ресурсів ком‑
панії. Звідси авторами сформульовано наступне 
визначення клієнтоорієнтованості: «стратегія, яка 
забезпечує розвиток та узгодженість товарів та по‑
слуг з поточними та майбутніми потребами найцін‑

ніших клієнтів для того, щоб максимізувати їх дов‑
гострокову фінансову цінність для компанії» [39].

В своєму дослідженні А. Кваско та М. Лавре‑
нюк доводять, що клієнтоорієнтованість пред‑
стваляє собою «зміну парадигми управління під‑
приємством у напрямах управління відносинами, 
емоціями, соціально‑ орієнтованості, сталого роз‑
витку та ін.» [47].

Т. Вантух представляє клієнтоорієнтованість 
як: стратегію, націлену на виявлення та задово‑
лення поточних і майбутніх потреб обраної групи 
клієнтів з метою максимізації їх довгострокової 
фінансової цінності; результат виваженої та пла‑
номірної реалізації процесу взаємин з ключовими 
групами клієнтів [48].

Б. Бартлі, С. Гомібучі та Р Манн пропонують 
наступне визначення: «наявність всепроникаючої 
культури (філософії, цінностей та припущень) ор‑
ганізації та постійний її розвиток, яка спрямована 
на підтримку та забезпечення ефективного надан‑
ня послуг та практик, орієнтованих на клієнта 
у довгостроковій перспективі» [17].

За думкою І. Продан та Ю. Різник, «клієнтоорі‑
єнтованість — це здатність організації отримувати 
додатковий прибуток за рахунок глибокого розумін‑
ня та ефективного задоволення потреб клієнтів» [49].

В своїй публікації науковці обґрунтовано до‑
водять, що основною метою застосування підходу 
орієнтації на клієнта в основі своїй базується на 
меті кращого розуміння потреб клієнта та їх за‑
доволення. Задоволення потреб клієнта, в свою 
чергу, потенційно має привести до повторних про‑
дажів та отримання стійкого прибутку компанії 
в довгостроковому періоді.

За визначенням Л. Лазоренко, клієнтоорієн‑
тованість представляє собою ключову компетен‑
цію компанії, яка «виражається в прагненні до 
встановлення і розвитку партнерських відносин 
з клієнтами, а також з будь‑якими контрагентами 
як у бізнес‑ екосистемі, так і всередині організації, 
що базується на розумінні та задоволенні їхніх як 
активних, так і прихованих потреб, й максиміза‑
цію прибутку на цій основі» [50].

В. Халіна та Т. Васильєва Т. визначають клі‑
єнтоорієнтованість, через бізнес‑ процес: «це чітке 
розуміння працівниками послідовності дій та рі‑
шень, спрямованих на задоволення клієнта» [51].

В. Ковалевський та О. Юшкевич в своїй на‑
уковій праці зазначають, що клієнтоорієнтова‑
ність — це «соціально‑ економічна категорія, яка 
основується на системному підході до задоволення 
та формування потреб клієнтів на всіх рівнях ме‑
неджменту підприємства» [52].
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Також автори акцентують увагу на тому, що 
застосування компаніями клієнтоорієнованості, 
як системи управління ресурсними можливостя‑
ми, сприятиме формуванню конкурентних переваг 
і створенню сукупної споживчої цінності. Це моти‑
вуватиме клієнтів до довгострокового партнерства.

Е. Нецулеску та К. Сирбу в своїй публікації 
обґрунтовують, що клієнтоорієнтованість — це 
все, що робить менеджер. На думку вчених, «орі‑
єнтація на клієнта має базуватися на турботі про 
виконання всіх вимог, незалежно від того, чи 
йдеться про дуже прибуткового клієнта, чи ні; про 
державний сектор чи некомерційну організацію».

Науковці також додають, що «робота мене‑
джера по роботі з клієнтами пов’язана, перш за 
все, з визначенням та аналізом потреб і поведінки 
клієнтів, з метою подальшого розвитку з ними 
міцних стосунків» [53].

В своєму науковому дослідженні Д. Сінгх та 
Б. Маджумдар визнають клієнтоорієнтованість 
важливою складовою CRM, головним призначен‑
ням якої є приділення уваги інформації про по‑
треби клієнтів. Д. Сінгх та Б. Маджумдар також 
зауважують, що саме ця властивість клієнтоорі‑
єнтованості і має розглядатися фірмою в якості 
основної цінності» [54].

Далі, для розкриття сутності поняття «клі‑
єнтоорієнтованість», автором даної статті засто‑
совано інструменти змістового аналізу, а саме 
семантичного аналізу [55]. Семантичний аналіз 
знайшов широке застосування в лінгвістиці, ін‑
форматиці, психології, соціології, політології, фі‑
лософії, маркетингу та представляє собою розділ 
семіотики та логіки, направлений на дослідження 
відносин, зв’язків мовних термінів та об’єктів, що 
визначають зміст останніх.

Проведений семантичний аналіз дозволив ви‑
значити словосполучення та слова, які найбільш 
точно розкривають сутність поняття «клієнтоорі‑
єнтованість». До характерних ознак наукової ка‑
тегорії «клієнтоорієнтованість» віднесемо:

1. Людський капітал та менеджмент (цінності, 
стереотипи поведінки, мотивація, компетенції, 
методи управління). До цієї групи ознак клієн‑
тоорієнтованості компанії відноситься, по‑перше, 
розуміння клієнта, робота з його очікуваннями, 
врахування його досвіду, тобто адаптація компанії 
до зовнішніх чинників. По‑друге, це проведення 
змін всередині компанії, що стосуються кожного 
співробітника, менеджменту.

Складність переходу до клієнтоорієнтовоного 
підходу в умовах цифрової трансформації виникає 
в освоєнні нових навичок або адаптації співро‑

бітників до абсолютно нових процесів, завдань; 
переналаштуванні менеджменту, що потребує ор‑
ганізації фідбеку, горизонтальної та вертикальної 
комунікації з демонстрацією результатів [56].

В процесі здійснення внутрішньої трансформа‑
ції керівнику компанії важливо розуміти, що про‑
блема виникає не з технологіями, а з їх сприйнят‑
тям співробітниками, необхідністю застосування 
при побудові комунікацій з клієнтами.

Також відмітимо, що саме людський капітал 
відіграє основну роль в процесі реалізації клієнто‑
орієнтованого підходу, що підтверджується дослі‑
дженнями таких провідних вчених, як: Б. Бартлі, 
Р. Вернер, С. Гомібуті, Ф. Котлер, В. Кумар, 
Р. Манн та багатьох інших. Вони звертали увагу 
на необхідності впровадження в компанії корпо‑
ративної культури, в рамках якої діяльність спів‑
робітників орієнтована на розуміння поточних та 
перспективних цілей та завдань клієнта, достатніх 
для сталого створення споживчої цінності [17] та 
на заохочення позитивного ставлення співробіт‑
ників компанії до клієнтів [8]. Високий рівень 
компетенції співробітників у поєднанні з висо‑
ким рівнем сервісу формують бажання у клієнтів 
здійснити повторну покупку, готовність рекомен‑
дувати компанію іншим [57].

2. Операційна модель та бізнес‑ процеси (опти-
мізація, підвищення продуктивності, показники 
результативності, стандартизація роботи, сфери 
відповідальності). Виділення бізнес‑ процесів та не‑
обхідності побудови ефективної операційної моде‑
лі в якості ключових ознак клієнтоорієнтованого 
підходу пов’язано із прагненням компаній до вста‑
новлення довгострокового взаємовигідного співро‑
бітництва із споживачами. Це передбачає, перш за 
все, налагодження безперервного потоку даних від 
клієнтів до підрозділів, перебудову ключової ІТ‑ар‑
хітектури (наприклад, переведення в хмару), адап‑
тацію застосунків до клієнтських потреб і досвіду. 
По‑друге, це направлення всіх бізнес‑ процесів ком‑
панії на максимальне задоволення потреб клієнта.

Перші праці з розгляду практик, направле‑
них на підвищення продуктивності, публікували‑
ся вченими з 2005 рр. Так, на думку В. Кумар, 
Дж. Петерсен [20], Л. Ламберті [58] та Б. Рос [59] 
однією з основних ознак клієнтоорієнтованості 
компанії є мережеве співробітництво. Сутність оз‑
наки полягає у довгостроковому співробітництві 
ритейлера та компанії‑ виробника; прихильність 
у ланцюжку поставок та передача інформації від 
ритейлера до виробника та навпаки; економія 
внаслідок диверсифікації виробництва під різні 
групи споживачів.
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Д. Шах, Р. Раст, А. Парасураман, Р. Стелін, 
Дж. Дей [60] та Ф. Котлер [8] досліджували пробле‑
ми індивідуалізованого підходу до задоволення по‑
треб окремого клієнта. До ключових ознак в цьому 
напрямку вчені віднесли клієнтські маркетингові 
метрики, а саме: показники, пов’язані з вивченням 
задоволеності клієнтів, довічної цінності клієнта 
та рівня сервісу (CSAT, CLV, NRR, MTTR тощо). 
До цієї групи ознак автори включили й показник 
підвищення прибутковості через побудову лояль‑
ності споживача до бренду (Net Promoter Score — 
NPS). Не менш важливим, на думку Дж. Нарвера, 
С. Слейтера [61], Дж. Шета та А. Шарма [62], є 
моніторинг рівня зобов’язань перед клієнтом та 
якості обслуговування; організація консультацій‑
ного процесу продажів, післяпродажного обслуго‑
вування; ретельний відбір продавців; використання 
CRM та багатоканального маркетингу.

Зауважимо, що чітко налагоджені бізнес‑ 
процеси і технології (стандарти, посадові інструк‑
ції, регламенти тощо) мають першочергове зна‑
чення у випадку, якщо компанія орієнтується на 
масове обслуговування великих потоків клієнтів. 
До значимих параметрів якості бізнес‑ процесів 
відносяться час, собівартість та безпомилковість 
виконання всіх операцій.

Також відмітимо, що орієнтація компанії на 
індивідуальний підхід до клієнтів неможлива без 
організації бізнес‑ процесів, пов’язаних із спожи‑
вачем, проєктуванням та розробкою продуктів, 
плануванням життєвого циклу продукту та взає‑
модією з клієнтом (зворотний зв’язок, маркетин‑
гові дослідження, проєктування чи модифікація 
продуктів, робота з претензіями тощо).

3. Модель бізнесу (або бізнес‑ модель) — спосіб 
ведення бізнесу в компанії (або спосіб створення 
цінності), основною метою розробки якого є опис 
основних аспектів бізнесу, таких як: стратегія, 
організаційна структура, побудова комунікацій 
з клієнтами тощо. В умовах цифрової трансфор‑
мації основною ознакою клієнтоорієнтованості 
компанії є формування нової бізнес‑ моделі або 
оновлення існуючої (створення нового продукту 
чи послуги, перебудова логістики, зміна підходів 
до власного позиціювання тощо).

Особливість клієнтоорієнтованості полягає 
у створенні персоналізованої, індивідуальної про‑
позиції та доставці її клієнту зручним для нього 
способом [56]. Це досягається завдяки омніканаль‑
ності, хмарним обчисленням, штучному інтелек‑
ту, платформам для роботи з даними і мобільним 
технологіям. Налагодження ефективних комуні‑
кацій з клієнтами забезпечується уважністю до 

деталей у клієнтському досвіді. Таким чином, клі‑
єнтоорієнтованість проявляється у спроможності 
компанії налаштувати канали комунікації з клієн‑
том, організувати синхронізацію інформації в них.

Проблемами глибокого розуміння потреб клієн‑
тів та ефективного їх задоволення займалися вчені 
з 1970 рр. Так, наприклад Ф. Котлер [8] в своїх ро‑
ботах розглядав потреби споживачів, методи їх ви‑
явлення. Дж. Нарвер, С. Слейтер, Д. МакЛахлан 
[12] досліджували проблеми створення попиту на 
нові продукти та послуги на основі передбачення 
потреб існуючих клієнтів. Теоретичні основи роз‑
робки маркетингової стратегії компанії, орієнто‑
ваної на клієнта, індивідуалізації продуктів та по‑
слуг під сегменти клієнтів (виділення гомогенних 
груп споживачів), використання споживчого знан‑
ня як цінного активу та необхідності створення й 
управління базою клієнтів розглянуто в працях 
В. Кумара, Дж. Петерсена [20], Д. Шаха, Р. Раста, 
А. Парасурамана, Р. Стеліна, Дж. Дейя [60].

Зазначимо, що цифрова трансформація перед‑
бачає не лише встановлення сучасного обладнан‑
ня та програмного забезпечення, але й фундамен‑
тальні зміни в підходах до організації структури 
управління та організаційної культури, в рамках 
якої забезпечується цілісність всіх бізнес‑ процесів 
компанії, адаптація останньої до вимог зовнішньо‑
го середовища та формування внутрішніх відно‑
син між групами працівників.

Про необхідність формування довіри в колек‑
тиві, системи колаборацій та комунікацій гово‑
рили ще Ф. Вебстер, Р. Дешпанде, Ф. Котлер, 
Дж. Фарлі та інші вчені. Вони звертали увагу на 
необхідність створення адхократичної культури 
при переході до нового — клієнтоорієнтованого 
підходу, де організація структури управління бу‑
дується за принципами орієнтації на клієнта, а не 
на продукти та послуги [13], та взаємодії служби 
маркетингу із всіма підрозділами компанії [8].

Отримані результати дослідження дозволяють 
нам розуміти термін клієнтоорієнтованість як пев‑
ну характеристику бізнесу, що відображає спро‑
можність компанії [64]:

по-перше, сприймати маркетинг як нову фі‑
лософію ведення бізнесу, в основі якого полягає 
клієнт, його поведінка, потреби, інтереси та очі‑
кування, а не продукт та послуги, які може виро‑
бити компанія;

по-друге, глибоко розуміти та ефективно задо‑
вольняти потреби, клієнта, вирішувати його про‑
блеми та передбачати бажання;

по-третє, встановлювати та розвивати відноси‑
ни з клієнтами на взаємовигідній основі, отриму‑
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вати довгостроковий додатковий прибуток та ство‑
рювати додаткові конкурентні переваги в умовах 
посилення і розвитку конкуренції.

Отже, використання клієнтоорієнтованого під‑
ходу в діяльності компаній свідчить, що клієн‑
тоорієнтованість є самостійною економічною ка‑
тегорією. Визначення клієнтоорієнтованості як 
категорії потребує розгляду особливостей оточен‑
ня компаній.

Так, суб’єктами клієнтоорієнтованості є клієн‑
ти, співробітники, партнери, акціонери. Основний 
суб’єкт, що реалізує клієнтоорієнтований підхід 
в компанії, — персонал. Клієнт, в свою чергу, є 
джерелом прибутку компанії.

Основним об’єктом клієнтоорієнтованості є 
оточення компанії, яке складають причинно‑ 
наслідкові зв’язки економічних явищ та процесів, 
що прямо чи опосередковано впливають на діяль‑
ність компанії. Оточення, у свою чергу, поділя‑
ється на безпосереднє, як складова макрооточен‑
ня, та внутрішнє (мікрооточення). Безпосереднє 
оточення складають активні сили, на відносини 
з якими компанія може впливати, а саме: клі‑
єнти, конкуренти, постачальники, партнери. До 
внутрішнього оточення компанії відносяться еле‑
менти організаційної структури управління.

Оскільки клієнтоорієнтованість визначається 
в більшості випадків як соціально‑ економічна ка‑
тегорія, філософія та стратегія, то коло об’єктів, 
на нашу думку, має бути наступним: потреби, 
запити споживачів (стратегія); клієнтська куль-
тура (корпоративна культура); способи вирішен-
ня потреб клієнтів (бізнес‑ процеси); винагорода 
персоналу за глибоке розуміння потреб клієнтів 
(мотивація); сегменти споживачів (організаційна 
структура); обслуговування клієнтів (філософія 
бізнесу); портфель клієнтів (критерії управлін‑
ня); корисність для клієнтів, лояльність клі-
єнтів до компанії (стратегічна мета); кількість 
продуктів та послуг, що компанія може надати 
одному клієнту (підхід до реалізації продуктів 
та послуг); вартість довічної вартості клієнта 
(стратегічний результат).

3.1. Принципи, цілі, завдання та функції клієнто-
орієнтованості

Сутність клієнтоорієнтованості доцільно роз‑
кривати за допомогою характеристики його прин‑
ципів, цілей та функцій.

Клієнтоорієнтований підхід має проявлятися 
на всіх етапах співробітництва клієнта з компані‑
єю. Для того, щоб встановлювати і підтримувати 
якісний зв’язок з клієнтами, компаніям необхідно 
дотримуватися таких основних принципів клієн-

тоорієнтованості [51; 64; 65]: сумлінне вико‑
нання роботи (або чесність, відкритість); знання 
цільової аудиторії (або знання проблем і потреб 
клієнтів); постійна робота над корпоративною 
культурою (або залучення співробітників у досяг‑
нення цілей бізнесу; навчання, мотивація персо‑
налу і контроль); впровадження клієнтоорієнто‑
ваних стандартів з обслуговування клієнтів (або 
задоволеність клієнта); постійний рух, розвиток 
та удосконалення компанії; встановлення довго‑
строкових відносин з цільовою аудиторією (або 
робота з клієнтами); розподіл відповідальності 
за відносини з клієнтами між усіма підрозділа‑
ми компанії; вивчення карти шляху клієнта (або 
увага до дрібниць; уміння зрозуміти, прийняти 
точку зору клієнта; погляд з боку клієнта); перед‑
бачення бажання клієнтів (або уміння випереджа‑
ти очікування клієнтів); гнучкість.

Дотримання принципів клієнтоорієнтованості 
передбачає роботу компанії із залучення нових 
та утримання існуючих прибуткових, ключових 
клієнтів; оптимізації відносин з клієнтами; орга‑
нізації перед‑ та післяпродажного обслуговування 
клієнтів та організації єдиної інформаційної осно‑
ви взаємодії з клієнтами.

Далі зазначимо, що цільовим результатом клі‑
єнтоорієнтованості є створення додаткової цін‑
ності, що забезпечить збереження / створення 
додаткових конкурентних переваг компанії та 
отримання додаткового прибутку. Цьому сприяє 
досягнення мети реалізації клієнтоорієнтованого 
підходу у діяльності компанії.

Головною метою клієнтоорієнтованості є пе‑
ретворення потенційного клієнта компанії на по‑
стійного (далі на «прихильника / радника»). Ці‑
лями [66], також можуть бути: збільшення обсягів 
продажів продуктів та послуг за рахунок вста-
новлення довгострокових партнерський відносин 
з клієнтами; отримання та збереження певної 
частки ринку за рахунок розвитку довгострокової 
прихильності клієнтів; зростання прибутку та 
рентабельності на базі формування позитивного 
клієнтського досвіду завдяки покращенню якості 
обслуговування клієнтів та задоволення їх потреб.

До основних завдань [39], виконання яких спри‑
ятиме успішному виконанню мети, віднесемо: роз-
робку клієнтоорієнтованої стратегії; правильне 
використання показника доходу від клієнта про-
тягом терміну його вірності компанії для успіш-
ної реалізації клієнтоорієнтованої стратегії; 
здійснення обґрунтованих інвестиції в організа-
цію системи продажів, маркетингу та обслугову-
вання з урахуванням життєвого циклу клієнта; 
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формування корпоративної культури, що підтри-
мує клієнтоорієнтованість; розуміння зв’язку між 
довічною цінністю клієнта та ринковою вартістю 
компанії; розуміння сутності системи управління 
відносинами з клієнтами як джерела цінних знань.

Реалізація принципів клієнтоорієнтованості 
впливає на функції та забезпечує їх виконання. 
На нашу думку, клієнтоорієнтованість покликана 
виконувати такі основні функції, як: створення 
цінності для споживача та формування лояль-
ності клієнта по відношенню до компанії.

Створення цінності для споживача.
Зміст: забезпечення в умовах гіперконкурент‑

ного ринку сприйняття клієнтом користі від про‑
дукту чи послуги у порівняні з можливими аль‑
тернативами.

Результат реалізації: створення переваг для 
клієнтів. Допомога у вирішенні проблем клієнтів 
проявляється отриманням ними таких переваг, 
як: якість продукту чи послуги; досягнення успі‑
ху, як результат використання продукту чи послу‑
ги; переваги від володіння; точки диференціації; 
швидкий доступ до рішення; імідж і назва бренду 
на продукті; наявні відносини чи досвід тощо.

Інструменти: шаблон ціннісних пропозицій 
(схема бізнес‑ середовища; шаблон бізнес‑ моделі; 
The Value Proposition Canvas (розробка ціннісних 
пропозицій)).

Формування лояльності клієнта по відношенню 
до компанії.

Зміст: створення привабливого бізнесу для клі‑
єнта за рахунок формування емоційної прив’язки 
до компанії та відстеження поведінки клієнта. Пра‑
вильна проведена сегментація та визначення пріори‑
тетів в рівні обслуговування створює можливості для 
утримання існуючих та залучення нових клієнтів.

Результат реалізації: збільшення частоти та 
обсягу покупок; надання компанії інформації, не‑
обхідної для поліпшення якості продукту та серві‑
су, оптимізації бізнес‑ процесів; рекомендація ком‑
панії іншим споживачам, які приносять прибутки.

Інструменти: програма лояльності.
Виконання клієнтоорієнтованістю функцій за‑

лежить від масштабу та спеціалізації компанії, 
загальної стратегії її розвитку, наявності марке‑
тингової інформаційної системи, кваліфікованого 
персоналу тощо. Але тільки комплексне їх застосу‑
вання являє собою сутність клієнтоорієнтованості.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Проведено дослідження особливостей станов‑

лення та розвитку клієнтоорієнтованого підходу 
до управління компанією. З чого приходимо до 
висновку, що створення клієнтоорієнтованої сис‑

теми управління компанією диктується змінами 
сучасного ринку, а саме:
 – переходом від фокусування уваги на продукті до 
акцентування уваги на клієнтові за дотримання 
інтересів компанії. Це спричинило виникнення 
та поширення інноваційних бізнес‑ моделей в 
економіці, переорієнтацією бізнес‑ процесів ком‑
панії на потреби споживача, підвищення якості 
обслуговування та швидкість виведення нового 
продукту на ринок.
2. З’ясовано ключові передумови до формуван‑

ня клієнтоорієнтованості в компанії та визначено 
чинники, що сприяли появі складових клієнтоо‑
рієнтованості, а саме:
 – технологічні, економічні та методологічні;
 – «ставлення до маркетингу», «створення спо‑
живчої цінності», «планування, орієнтоване 
на споживача», «джерело прибутку», «струк‑
тура управління, орієнтована на споживача». 
В результаті даних змін базисом конкуренто‑
спроможності компанії стають встановлення та 
утримання довгострокових партнерських відно‑
син з клієнтами.
3. Поглиблено сутність поняття клієнтоорієн‑

тованість, а саме:
 – розкрито такі її компоненти, як: людський капі‑
тал та менеджмент; операційна модель та бізнес‑ 
процеси; модель бізнесу (або бізнес‑ модель); до 
суб’єктів клієнтоорієнтованості віднесено клієнтів, 
конкурентів, постачальників, партнерів компа‑
нії; основними об’єктами клієнтоорієнтованості 
визначено: стратегію, корпоративну культуру, 
бізнес‑ процеси, мотивацію, організаційну струк‑
туру, філософію бізнесу, критерії управління, 
стратегічну мету, підхід до реалізації продуктів та 
послуг, стратегічний результат. В результаті чого 
сутність категорії «клієнтоорієнтованість» розу‑
міється як основа для формування конкурентної 
стратегії та побудови нової бізнес‑ моделі компанії.

 – визначено принципи, цілі, завдання та функції 
клієнтоорієнтованості. Обґрунтовано, що: ключо-
вим вимірником цінності є задоволеність клієнта 
(основні елементи цінності, що полягають в основі 
продажів, — якість, обслуговування, доставка про‑
дукту); ключовим вимірником отримання додатко-
вих прибутків є прибутковість клієнтів (складові 
отримання додаткових прибутків, як основи підви‑
щення орієнтації на клієнта, — наявна клієнтська 
база та глибоке вивчення потреб клієнтів).
З чого зроблено висновок, що впровадження 

концепції орієнтації на клієнта є невід’ємним 
елементом маркетингової діяльності компанії та 
необхідною умовою успішного її функціонування 



105

// Marketing //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

на ринку; додаткові інвестиції у проведення дослі‑
джень та вміння створювати цінність є джерелом 
підвищення ринкової вартості компанії, запору‑
кою конкурентних переваг та зниження транзак‑
ційних витрат ринкових угод.

Перспективами подальшого розвитку цього на‑
пряму досліджень є розробка теоретичних підхо‑
дів та практичних рекомендацій щодо розвитку 
клієнтоорієнтованого підходу в компаніях в умо‑
вах цифрової трансформації.
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МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

MARKETING RISKS OF TRADING ENTERPRISES  
IN THE DIGITAL ECONOMY

Анотація Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку електронної торгівлі та розробці пропозицій щодо по-
кращення управління маркетинговими ризиками торгівельного підприємства через застосування новітніх інструментів, 
які забезпечують економічний та соціальний ефект.

Розглянуто сучасні підходи до трактування терміну «маркетинговий ризик», способи класифікації та можливі мето-
ди управління. Подане власне визначення терміну «маркетинговий ризик» як потенційні невдачі й збитки, які можуть 
виникнути в результаті відсутності внутрішніх ресурсів для інтеграції маркетингових каналів, недостатнього загального 
бізнес- розуміння цінності окремих клієнтів та неналежної координації комунікації або узгодженні дій за напрямками 
бізнесу або каналами збуту.

Проаналізовано тенденції розвитку міжнародного ринку електронної торгівлі. На основі статистичних даних визна-
чено стрімке зростання діджитал- економіки. Доведено, що перехід від традиційної організації управління ризиками 
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торгівельного підприємства до цифрової є фундаментальним викликом у сучасних умовах цифровізації економіки. 
Актуалізується потреба у забезпеченні динамічної конкурентоспроможності торговельних підприємств з використанням 
цифрових технологій маркетингу.

Проведено ретроспективний аналіз поведінки споживачів в електронній торгівлі. За результатами опитувань онлайн 
покупців визначено види та причини ризиків в електронній комерції.

Здійснено уточнення ключових для ефективного маркетингу понять — зокрема, маркетингових ризиків та вибору 
інструментів управління ними стосовно сфери електронної торгівлі. Доведено, що розвиток маркетингових інновацій, 
застосування передових засобів аналізу даних і поглиблена аналітика дозволить забезпечити розвиток нових технік 
управління ризиками, що сприятиме прийняттю кращих рішень за скорочених витрат.

Ключові слова: маркетингові ризики, електронна торгівля, електронна комерція, цифрова економіка, маркетингові 
комунікації.

Summary. The article is devoted to the study of trends in the development of electronic commerce and the development 
of proposals for improving the management of marketing risks of a trading enterprise through the use of the latest tools that 
provide economic and social effects.

Modern approaches to the interpretation of the term «marketing risk», methods of classification, and possible management 
methods are considered. The term «marketing risk» is given its definition as potential failures and losses that may arise as a result of 
the lack of internal resources for the integration of marketing channels, insufficient general business understanding of the value of 
individual customers, and improper coordination of communication or coordination of actions by business lines or sales channels.

The development trends of the international e-commerce market have been analyzed. The rapid growth of the digital econo-
my is determined based on statistical data. It has been proven that the transition from the traditional organization of risk man-
agement of a trading enterprise to a digital one is a fundamental challenge in the modern conditions of digitalization of the econ-
omy. The need to ensure the dynamic competitiveness of trade enterprises using digital marketing technologies is being updated.

A retrospective analysis of consumer behavior in e-commerce was conducted. Based on the results of surveys of online buy-
ers, the types and causes of risks in e-commerce were determined.

Key concepts for effective marketing have been clarified — in particular, marketing risks and the selection of tools for man-
aging them in the field of electronic commerce. It has been proven that the development of marketing innovations, the use of 
advanced data analysis tools, and in-depth analytics will enable the development of new risk management techniques, which 
will contribute to making better decisions at reduced costs.

Key words: marketing risks, electronic commerce, electronic commerce, digital economy, marketing communications.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток наці‑
ональної економіки характеризується посту‑

повою трансформацією економічного та інституці‑
онального середовища комерційної господарської 
діяльності, зумовленою впливом євроінтеграційних 
процесів, лібералізацією у сфері зовнішньоеконо‑
мічної діяльності, швидким розвитком глобальних 
торгівельних мереж та залученням країн у міжна‑
родні економічні відносини. Цифрова економіка, 
як один із головних факторів зростання світової 
економіки в найближчі 5–10 років, відкриває нові 
потужні можливості для держави, суспільства та 
громадян. Завдяки цьому актуалізується потреба 
у забезпеченні динамічної конкурентоспромож‑
ності торговельних підприємств з використанням 
цифрових технологій маркетингу.

Нині цифровий маркетинг стає усе більш по‑
пулярним і проникає в усі сфери нашого життя. 
Відповідно, вимоги до маркетингу повністю змі‑
нилися, зазнала змін політика просування і під‑
тримки продукції, адже реклама розповсюджу‑

ється через соціальні медіа, ТБ, email‑ маркетинг, 
візуальний маркетинг, маркетинг пошукових 
систем тощо. Робота з великим діапазоном медіа 
ресурсів представляє значні труднощі для марке‑
тологів і рекламодавців та супроводжується сут‑
тєвими ризиками. У таких умовах забезпечення 
стабільного розвитку торговельних підприємств, 
підвищення їх стійкості до ризику та невизначе‑
ності є важливою проблемою, успішне вирішення 
якої сприятиме досягненню ними стратегічних 
цілей діяльності.

Для цього потрібна правильно обрана страте‑
гія, кваліфіковані працівники і відповідно піді‑
брані інструменти, здатні об’єднати і відстежувати 
всі можливі ризики з метою впливу на різні типи 
цільових клієнтів протягом усього їх купівельного 
шляху. Успіх торгівельного підприємства залежа‑
тиме саме від того, чи будуть сприйняті ринком 
його пропозиції, чи погодиться споживач зроби‑
ти покупку саме у цього продавця, а не у його 
конкурентів. Таким чином, одними з найбільш 
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значущих для торговельного підприємства і вод‑
ночас такими, які найскладніше піддаються про‑
гнозуванню, є саме ті фактори, що породжують 
маркетингові ризики та підбір інструментів впли‑
ву на них.

Отже, можна зробити висновок, що перехід 
від традиційної організації управління ризиками 
торгівельного підприємства до цифрової є фунда‑
ментальним викликом у сучасних умовах циф‑
ровізації економіки, що потребує поглиблених 
досліджень і практичних розробок щодо їх ніве‑
лювання. Стратегічна орієнтація управління то‑
варними ризиками дозволить торговельному під‑
приємству отримувати довгострокові конкурентні 
переваги та забезпечувати ефективну маркетинго‑
ву й товарну політику. А розвиток маркетингових 
інновацій, застосування передових засобів аналізу 
даних і поглиблена аналітика дозволить забезпе‑
чити розвиток нових технік управління ризика‑
ми, що сприятиме прийняттю кращих рішень за 
скорочених витрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блеми управління маркетинговими ризиками 
підприємств, розглядають у своїх працях такі 
вітчизняні й зарубіжні науковці, як Гуржій Н., 
Кравченко В., Старостіна А., Чурсіна О., Мак 
Лаура (Mac Laura), Меріт Стів (Merritt Steve) та 
ін. [1; 2; 5; 10]. Зокрема, Окландер Т. зосереджу‑
ється на поглибленому вивченні причини виник‑
нення окремих різновидів ризиків [7]. Лобурцева 
О., Голяш І., Данилюк І. пропонують системати‑
зацію маркетингових ризиків [6]. Діана Буселла 
(Buccella Diana) виділяє п’ять маркетингових ризи‑
ків, з якими стикається сучасне бізнес‑ середовище 
[9]. Поряд з цим, незважаючи на значний доробок 
науковців, дане питання залишається дискусійним 
в частині управління маркетинговими ризиками 
в умовах цифровізації економіки. Зокрема існує 
проблема ідентифікації, моніторингу та управлін‑
ня маркетинговими ризиками торговельних під‑
приємств в умовах діджиталізації, що не дає змоги 
розробити адекватну систему заходів, спрямованих 
на їх запобігання, зниження чи уникнення, тобто 
превентивне управління.

Мета статті. Дослідити тенденції розвитку 
електронної торгівлі та розробити пропозицій 
щодо вибору та застосування маркетингових ін‑
струментів забезпечення стабільного розвитку тор‑
говельних підприємств, підвищення їх стійкості 
до ризику та невизначеності, що сприятиме досяг‑
ненню ними стратегічних цілей діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана‑
ліз літературних джерел (табл. 1) свідчить, що до 

цього часу існують певні термінологічні розбіжно‑
сті у трактуванні сутності маркетингового ризику. 
Зокрема, Гуржій Н. маркетинговий ризик визначає 
як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні 
підприємством коштів в реалізацію маркетингових 
заходів, а також в розробку управлінських рішень, 
які не принесуть очікуваного ефекту [1].

На думку Старостіної А., Кравченко В., мар‑
кетингові ризики — це сукупність ризиків, влас‑
тивих маркетинговій сфері діяльності компанії, 
які характеризуються ймовірністю виникнення 
певних подій та їх наслідками, що утруднюють 
чи унеможливлюють досягнення цілей на окремих 
етапах маркетингової діяльності чи загалом у сфе‑
рі маркетингу [2]. Кен Лінч під маркетинговим 
ризиком розуміє потенційні невдачі і збитки, які 
можуть виникнути в результаті виконання марке‑
тингового плану [22].

Окремою методологічною проблемою зали‑
шається недостатня обґрунтованість підходів до 
класифікації маркетингових ризиків, що утруд‑
нює вибір за застосування адекватних методів та 
практичних інструментів управління ними. Так, 
на думку Голяш І. до маркетингових ризиків 
підприємства належать: ризик незатребуваності 
продукції; ризик неефективності цінової політики 
підприємства; ризик невідповідності якості товару 
вимогам споживачів; ризик неефективності орга‑
нізації системи збуту на підприємстві [4].

Чурсіна О. наводить такі види маркетингового 
ризику: ризик недоотримання прибутку в резуль‑
таті зниження обсягу реалізації або ціни товару; 
неправильний вибір ринків збуту продукції і визна‑
чення стратегічних рішень на ринку, неточний роз‑
рахунок місткості ринку, неправильне визначення 
потужності виробництва; необдуманість, незла‑
годженість чи відсутність збутової мережі на перед‑
бачуваних ринках збуту; небажана подія, пов’язана 
зі збутом продукції; невизначеність факторів вну‑
трішнього та зовнішнього середовища підприємства 
при прийнятті маркетингового рішення [5].

Проте Лобурцева О. для систематизації мар‑
кетингових ризиків використала декілька кла‑
сифікаційних ознак, що змінюються залежно від 
ієрархічного рівня. Так, за класифікаційною озна‑
кою «характер чинників, що породжують ризик» 
усі маркетингові ризики пропонує поділити на 
об’єктивні (джерелами цієї групи ризиків є події, 
що відбуваються у маркетинговому середовищі 
торговельного підприємства) та суб’єктивні (вини‑
кають унаслідок дій осіб, які приймають рішення, 
в процесі обміну інформацією між торговельним 
підприємством та його цільовим ринком) [6].
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Окландер Т. Залежно від причини виник‑
нення, маркетингові ризики класифікує за ос‑
новними маркетинговими інструментами, так 
званих «4Р»: цінові ризики — ризики, пов’язані 
з ціновою політикою; товарні ризики — ризики, 
пов’язані з товарною політикою; ризики розпо‑
ділу (збутові) — ризики, пов’язані з політикою 
розподілу; ризики просування (комунікаційні) — 
ризики, пов’язані з політикою просування. При 
цьому вищезазначені ризики автор відносить до 
внутрішніх маркетингових ризиків [7]. На думку 
Лях Я. Ю. до цього переліку слід також додати: 
ризики, пов’язані з неякісним маркетинговим 
дослідженням, адже саме на основі інформації 
отриманої в результаті маркетингового дослі‑
дження приймаються маркетингові рішення; 
ризики, пов’язані з організацією та контролем 
маркетингової діяльності на підприємстві; ризи‑
ки, пов’язані з помилками формулювання місії, 
визначення маркетингових цілей та стратегії під‑
приємства [8]. Проте ми ставимо під сумнів дум‑
ку цього автора, що при дослідженні зовнішніх 
маркетингових ризиків слід враховувати лише 
фактори мікросередовища маркетингу, так як на 
думку цього науковця чинники макросередовища 
мають опосередкований вплив на маркетингову 

діяльність підприємства і не піддаються впливу 
окремих господарюючих суб’єктів.

Цікавим є підхід зарубіжного науковця Бусели 
Діани (Buccella Diana), яка виділяє такі маркетин‑
гові ризики: сприйняття бренду і його цінність, 
відносини з партнерами, брендинг публічного за‑
ходу, реклама, неадекватна маркетингова страте‑
гія [9]. Свої висновки науковець підтверджує фак‑
тами. Наприклад сприйняття бренду суспільством 
може сильно впливати на його цінність. Сприй‑
няття бренду наражається на ризик, коли відбува‑
ється несприятлива подія або серія несприятливих 
подій, які не контролюються належним чином. 
Компанія H & M роздрібний торговець одягом, 
зазнала критики за те, як поводилися з робітни‑
ками на їх закордонних фабриках в Бангладеш, 
таким чином уособлює «швидку моду» і експлуа‑
тацію робітників, незважаючи на те, що компанія 
робить кроки щодо виправлення своєї діяльності. 
Прикладом реклами як маркетингового ризику є 
всесвітньовідома компанія Uber. У минулому році 
компанія розмістила рекламу, що вводить в ома‑
ну. Це зокрема, рекламу про те, скільки грошей 
водії можуть заробити, працюючи в Uber. Компа‑
нія була змушена виплатити мільйони штрафів 
після того, як Федеральна торгова комісія (FTC) 

Таблиця 1
Сучасні підходи до трактування терміну «маркетинговий ризик» [1; 2; 5; 22]

Автор (автори) / Джерело
Визначення терміну  

«маркетинговий ризик»
Особливості підходу

Гуржій Н. / Система марке‑
тингових ризиків в діяльності 
підприємства [1]

Ймовірність втрат, що виникають при 
вкладенні підприємством коштів в ре‑
алізацію маркетингових заходів, а та‑
кож в розробку управлінських рішень, 
які не принесуть очікуваного ефекту

Економічність, прозорість, зрозумілість 
у використанні, що дає можливість оці‑
нювати ефективність. Відсутність попе‑
реджувальної оцінки втрат, оскільки 
ймовірність втрат коштів є значно ниж‑
чою за втрату потенційних клієнтів й 
ринку загалом. Оцінка «пост‑фактум»

Старостіна А., Кравченко В. / 
Сучасні проблеми управління 
маркетинговими ризиками [2]

Сукупність ризиків, властивих марке‑
тинговій сфері діяльності компанії, які 
характеризуються ймовірністю виник‑
нення певних подій та їх наслідками, 
що утруднюють чи унеможливлюють 
досягнення цілей на окремих етапах 
маркетингової діяльності чи цілком 
у сфері маркетингу

Охоплює всю сферу маркетингу, що є 
перевагою даного підходу, однак має 
недостатню інформативність, оскільки 
несприятливі події та їх наслідки по‑
требують різних управлінських дій та 
інструментів впливу

Чурсіна О. / Маркетинговий 
ризик [5]

Ризик недоотримання прибутку 
в результаті зниження обсягу реаліза‑
ції або ціни товару

Забезпечує простоту в оцінюванні ефек‑
тивності маркетингових зусиль, од‑
нак звужує сферу управління ризиком 
лише до цінової політики

Линч Кен (Lynch Ken) / Ways 
A Risk Management Plan Can 
Help Your Marketing Strategy 
[18]

Потенційні невдачі і збитки, які мо‑
жуть виникнути в результаті виконан‑
ня маркетингового плану

Потенційні невдачі і збитки зазвичай 
виникають не лише в результаті вико‑
нання маркетингового плану, оскіль‑
ки більшість прорахунків в управлінні 
маркетингом виникає саме на стадії 
розробки, а не лише реалізації планів 
маркетингу
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пред’явила їм позови, виявивши, що Uber помил‑
ково заявила про більш високу заробітну плату, 
ніж водії могли фактично отримати. Тому марке‑
тингові підрозділи компанії зобов’язані стежити 
за тим, щоб не використовувалися неетичні ме‑
тоди реклами або ті, які вводять в оману. Адже, 
коли суспільну довіру втрачено і репутація бренду 
підірвана, відновити цю довіру дуже складно [9].

Зростаюча кількість каналів і прагнення роби‑
ти більше з меншими витратами — два ключові 
чинники, що спонукають маркетинг до змін. Ці 
тенденції також створюють проблеми для марке‑
тингу. У звіті Forrester Research зазначається, 
що «Розширення вибору пропонує маркетологам 
нові можливості, такі як соціальні мережі, мо‑
більні і брендові розваги. Кожен з них має свої 
власні показники успіху і динаміку, що унемож‑
ливлює порівняння і розрахунок рентабельності 
інвестиції» [10]. Дослідження, яке провела ще 
одна авторитетна компанія Gartner, підтверджує 
вищенаведене. Зокрема вказується, що оскільки 
відділи маркетингу змушені скорочувати бюдже‑
ти при одночасному розширенні можливостей, 
технології будуть відігравати важливу роль в до‑
сягненні успіху» [10]. Використання розуміння 
клієнтів буде важливим ключем до успіху в най‑
ближчій перспективі, оскільки «база даних клі‑
єнтів, спочатку створена в більшості організацій 
для підтримки прямого маркетингу, все частіше 
використовується далеко за межами своєї пер‑
вісної мети», — йдеться в дослідженні Forrester 
Research. Дослідження показало, що база даних 
клієнтів впливає на безліч різних видів діяльно‑
сті, таких як телемаркетинг, стратегії сегментації 
клієнтів, дослідження ринку, оптимізація кон‑
тактів, традиційна реклама, зв’язки з громадсь‑
кістю, пошуковий маркетинг, дзвінки в службу 
підтримки, розробку продуктів і ціноутворення 
на продукти [10].

Зазначене підтверджується статистичними да‑
ними стрімкого зростання діджитал‑ економіки 
зі створенням при цьому значного економічного 
та соціального ефектів. Зокрема, у звіті «Циф‑
рові технології 2020» (Digital 2020), підготовле‑
ному експертами міжнародних компаній We Are 
Social і Hootsuite, до середини 2020 року у со‑
цмережах було зареєстровано більше половини 
населення світу. «Зараз Інтернет використовують 
понад 4,5 мільярда людей, тоді як кількість ко‑
ристувачів соціальних мереж перетнула позначку 
в 3,8 мільярда. Майже 60% населення світу вже 
користується Інтернетом. Кількість користува‑
чів соцмереж у 2020 році зросла на 9% або 321 

мільйон нових користувачів в порівнянні з попе‑
реднім роком. За даними дослідження, зараз се‑
редньостатистичний користувач Інтернету щодня 
проводить онлайн 6,43 годин. Цей час варіюється 
залежно від країни (рівня диджиталізації еконо‑
мік країн). Користувачі на Філіппінах проводять 
в середньому 9 годин і 45 хвилин на день в Інтер‑
неті, в Японії — 4 години і 22 хвилини на день. 
Загалом 92% світових користувачів Інтернету за‑
раз підключаються через мобільні пристрої. Тому 
53,3% всіх веб‑запитів припадає на смартфони, 
44% — на ПК і ноутбуки, 2,7% — на планшети 
і ще 0,07% — на інші гаджети. Наймасовішою 
платформою є Facebook — у неї 2,449 млрд. ак‑
тивних користувачів на місяць. На другому міс‑
ці YouTube (2 млрд.), на третьому — WhatsApp 
(1,6 млрд.). Рекламна аудиторія Facebook стано‑
вить 1,95 млрд. осіб. Також високі темпи зростан‑
ня показує TikTok, проте 500 млн. з 800 млн. його 
користувачів знаходяться в Китаї [11].

Отже, маємо констатувати, що з розвитком 
цифрових технологій роздрібна торгівля зазнала 
суттєвих змін, активізуючись у форматі онлайн‑ 
транзакцій. Розширення доступу до інтернету, 
а також карантинні обмеження через пандемію 
COVID‑19 сприяли зростанню електронної торгівлі 
у всьому світі. Зокрема, у 2019 році близько 1,92 
мільярда чоловік придбали товари або послуги 
в інтернеті, а обсяг продажів E‑commerce в усьо‑
му світі перевищив 3,5 трильйона доларів США. 
В 2020 році ріст світового ринку електронної ко‑
мерції склав 25,7% [12].

На рис. 1 подані статистичні дані щодо тен‑
денцій розвитку міжнародного ринку електронної 
торгівлі. Згідно з даними The Statistical Portal за 
період 2014–2020 рр. обсяг світової роздрібної 
електронної торгівлі зріс у більш ніж у 3 рази 
(рис. 1). Щорічний приріст коливався від 15,9% 
у 2015 р. до 29,2% в 2017 році. При цьому що‑
річний приріст світової роздрібної торгівлі з 2016 
року незмінно становить близько 6%. [13].

Нині пандемія COVID‑19 продовжує впливати 
на електронну комерцію і поведінку споживачів 
в Інтернеті. Цифрові канали й надалі будуть ос‑
новною альтернативою фізичним магазинам, про‑
те прогнозується падіння щорічних темпів росту 
до рівня 14–17%. У червні 2020 року світовий 
роздрібний трафік електронної комерції досяг ре‑
кордних 22 мільярди відвідувань в місяць, при‑
чому виключно високий попит на повсякденні то‑
вари, такі як продукти харчування, одяг, а також 
роздрібні технічні товари (рис. 2). Згідно даних 
проведених досліджень Сontentsquare.com, вплив 
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Рис. 1. Роздрібна електронна торгівля в світі з 2014 р. з прогнозом до 2023 року 

Джерело: побудовано за даними The Statistical Portal [14]
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Користувачі інтернету можуть вибирати з різ‑
них онлайн‑ платформ для перегляду, порівняння 
та покупки необхідних їм товарів або послуг. Ста‑

ном на 2020 рік на  онлайн‑ торговельні майдан‑
чики припадає найбільша частка онлайн‑ покупок 
у всьому світі. При цьому в 2020 році основну 
частину онлайн‑ трафіку принесли мобільні теле‑
фони: 64% відвідувань через Інтернет відбувалися 
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зі смартфонів, що на 16% більше, ніж у 2019 році 
[16]. Проте при збільшенні використання мобіль‑
них пристроїв коефіцієнт конверсії пристрою про‑
довжує знижуватися (табл. 2).

Таблиця 2
Тенденції щодо використання онлайн- трафіку 

в світі упродовж 2019–2020 рр. [16]

Data Desktop Mobile Tablet

2019 39 55 6

2020 33 64 3

YoY percentage 
change

‑14% +16% ‑53%

Ріст використання мобільних пристроїв в усьо‑
му світі — одна з тенденцій в сфері електронної 
комерції. У 2020 році на смартфони припадало 
понад 64% усіх відвідувань торгівельних веб‑сай‑
тів в світі. Розвиток M‑commerce (мобільна ко‑
мерція) особливо популярна в країнах Азії, де 
генерується до 65 відсотків загального обсягу 
онлайн‑ транзакцій через мобільний трафік. Очіку‑
ється, що в 2021 році 72,9 відсотка всієї роздріб‑
ної електронної торгівлі буде генеруватися через 
мобільну комерцію.

Зазначені тенденції розвитку електронної тор‑
гівлі, природньо, зумовлюють суттєві зміни у мар‑
кетинговій діяльності підприємств й призводять 
до підвищених ризиків й необхідності надшвид‑
кого реагування на зміни з використанням но‑
вітніх інструментів управління маркетинговими 
ризиками.

Вищевикладене ще раз повертає нас до необ‑
хідності уточнення ключових для ефективного 
маркетингу понять — зокрема, маркетингових 
ризиків та вибору інструментів управління ними 
стосовно сфери електронної торгівлі. Отже, на ос‑
нові вищенаведеного спробуємо дати власне визна‑
чення терміну «маркетинговий ризик». Маркетин‑
гові ризики — потенційні невдачі й збитки, які 
можуть виникнути в результаті відсутності вну‑
трішніх ресурсів для інтеграції маркетингових ка‑
налів, недостатнього загального бізнес‑ розуміння 
цінності окремих клієнтів та неналежної коорди‑
нації комунікації або узгодженні дій за напрям‑
ками бізнесу або каналами збуту.

Для виявлення причин виникнення маркетин‑
гових ризиків звернемося до ретроспективного 
аналізу поведінки споживачів в електронній тор‑
гівлі. Baymard провели дослідження 4329 амери‑
канських онлайн‑ покупців щодо проблем і ризи‑
ків електронної комерції, які призводять до того, 
що вони відмовилися від обраних товарів перед 
покупкою (рис. 3).

Проведене дослідження є результатом 7‑річного 
вивчення транзакцій оплат в електронній комер‑
ції — тестування сайтів з метою з’ясування, чому 
68,8% кошиків для покупок споживачі залиша‑
ють, не здійснивши купівлі, та як зменшити ці 
ризики. Згідно наведених даних до основних при‑
чин незавершеної купівлі 49% опитаних віднесли 
надто високі додаткові витрати на доставку, по‑
датки і платежі. Обов’язкове створення обліково‑
го запису було другим в рейтингу (24%), тоді як 

Рис. 3. Результати опитувань онлайн покупців щодо ризиків в електронній комерції

Джерело: [17]
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повільна доставка посіла третє місце, про що ска‑
зали 19% споживачів. Занадто довгий і складний 
процес оплати вказали причиною відмови 18% 
респондентів.

Також, окрім зазначених вище, до маркетин‑
гових ризиків електронної торгівлі варто відне‑
сти недовіру споживачів при оплаті; недостатність 
повної інформації про товар та кінцеву вартість; 
технічні проблеми в роботі веб‑сайтів; незадовіль‑
ну політику повернення товарів.

Одним із засобів вирішення зазначених про‑
блем може стати покращення дизайну сайту та 
вдосконалення процесу оформлення замовлення. 
Дослідження проведене Baymard також показує, 
що середній веб‑сайт електронної комерції може 
покращити свій коефіцієнт конверсії на 35% ви‑
ключно за рахунок змін в дизайні сайту і проце‑
дури замовлення [17].

Управління маркетинговими ризиками — це 
важливий і необхідний процес, який кожне тор‑
говельне підприємство повинне інтегрувати в свою 
бізнес‑ діяльність. Формування й практична реа‑
лізація планів управління маркетиговими ризи‑

ками допоможе підприємствам відстежувати нові 
і існуючі проблеми і бути готовим до вирішення 
більшості з них.

Висновки та перспективи дослідження. Отже, 
в процесі дослідження виявлено, що з розвитком 
цифрових технологій роздрібна торгівля зазнала 
суттєвих змін, активізуючись у форматі онлайн‑ 
транзакцій, які потребують інноваційних під‑
ходів до управління маркетинговими ризиками 
торгівельних підприємств. Уточнення поняття 
маркетингового ризику, як «потенційні невда‑
чі й збитки, які можуть виникнути в результа‑
ті відсутності внутрішніх ресурсів для інтеграції 
маркетингових каналів, недостатнього загального 
бізнес‑ розуміння цінності окремих клієнтів та не‑
належної координації комунікації або узгодженні 
дій за напрямками бізнесу або каналами збуту», 
дало можливість запропонувати більш обґрунто‑
ваний підхід до вибору інструментів управління 
ним стосовно сфери електронної торгівлі.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
обґрунтування сучасних методів управління мар‑
кетинговими ризиками в умовах цифровізації.
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ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ФОРМУВАННЯ  
SMART-УРБАНІСТИКИ НА ЗАСАДАХ  

ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

PARTNERSHIP RELATIONS FOR THE FORMATION  
OF SMART-URBAN PLANNING ON THE BASIS  
OF STATE-CREATIVE PATRIOTISM OF NATION

Анотація. У статті виділено сутнісне наповнення особливостей формування партнерських відносин на сучасному етапі 
соціально- економічного розвитку з їх результативністю у різних видах діяльності. Зокрема, стверджено, що партнерські 
відносини — це форма взаємовигідних, добровільних та довготривалих ділових стосунків зацікавлених рівноправних 
сторін з орієнтацією на певний результативний ефект.

Розглянуто загальні засади формування «розумних міст» та їх переваги через партнерські відносини у розвитку території, 
зокрема, на прикладі розгляду smart-міст із проєкту SmartEnCity. Конкретизована увага на ризиках їх функціонування: тех-
нологічні, економічні, соціальні, соціально- технічні. Окреслено конкретні напрями місцевої співпраці з партнерами, а саме: 
місцевою владою, розробниками, експертами, фахівцями, бізнесом, різними соціальними групами, громадкістю. Властиво 
такі міста отримають реальну вигоду від визначення й впровадження отриманих результатів та формування партнерських 
відносин, обумовлюючи їх адаптивність і гнучкість для максимальної віддачі в системі розвитку вже smart- урбаністики.

Вперше деталізовано та виділено можливості партнерства в активізації державотворчого патріотизму нації (ДТПН) 
в smart- урбаністиці, оскільки через дієву стимуляцію уваги до нього отримується додатковий ефект у нарощуванні по-
даткових надходжень в казну держави та забезпечуються й програмні цілі сталого розвитку (зокрема, в частині збере-
ження чистого повітря, питної води, кліматичних умов, лісових насаджень тощо). Практично податкова домінанта ДТПН 
обумовлює фінансові можливості держави забезпечувати управлінські функції, насамперед, її соціальну спрямованість.

Обґрунтовано, що під smart- урбаністикою на засадничих положеннях ДТПН розуміється специфічне відгалуження тра-
диційної урбаністики як науки про формування й розвиток «розумних міст», тобто міст де на всіх рівнях їхнього соціально- 
економічного розвитку цілеспрямовано проводяться заходи із визначення напрямів інформаційного життєзабезпечення 
з конкретизованим ухилом на активізацію домінант державотворчого патріотизму нації та активно впроваджуються з 
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цією метою інформаційні технології, створюючи збалансований простір smart- інфраструктури через врахування потреб 
й мотивів жителів та виховання законослухняних громадян. Проаналізовано та сформовано базові класифікаційні оз-
наки партнерських відносин стосовно smart- урбаністики на засадах ДТПН за окремими їх напрямами (традиційними чи 
специфічними). Запропоновано й обґрунтовано узагальнюючу специфіку функціонування партнерських відносин у цій 
системі smart- урбаністики на засадах ДТПН, що дозволяє оптимізувати прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: smart- урбаністика, державотворчий патріотизм нації, партнерство, партнерські відносини, проєкт, 
ризик, податки, управління, інформаційні технології, розвиток міст.

Summary. The article highlights the essential features of the formation of partnership relations at the current stage of 
socio- economic development and their effectiveness in various types of activities. In particular, it is stated that partnership 
relations are a form of mutually beneficial, voluntary and long-term business relations of interested equal parties with a focus 
on a certain productive effect.

The general principles of the formation of «smart cities» and their advantages through partnership relations in the devel-
opment of the territory are considered, in particular, on the example of consideration of smart cities from the SmartEnCity 
project. Concrete attention to the risks of their operation: technological, economic, social, socio- technical. Specific areas of 
local cooperation with partners are outlined, namely: local authorities, developers, experts, specialists, business, various social 
groups, and the public. As a matter of fact, such cities will receive a real benefit from the definition and implementation of the 
obtained results and the formation of partnership relations, conditioning their adaptability and flexibility for maximum return 
in the development system of smart- urbanism.

For the first time, the possibilities of partnership in the activation of state- creative patriotism of nation (SCPN) in smart urban-
ism are detailed and highlighted, since due to the effective stimulation of attention to it, an additional effect is obtained in increas-
ing tax revenues to the state treasury and the program goals of sustainable development are ensured (in particular, in terms of 
preserving clean air, drinking water, climatic conditions, forest plantations, etc.). Practically, the tax dominance SCPN of the State 
Tax Administration determines the financial capabilities of the state to provide management functions, primarily, its social focus.

It is substantiated that smart- urbanism, based on the fundamental principles of SCPN, is understood as a specific branch 
of traditional urbanism as the science of the formation and development of «smart cities», i. e. cities where at all levels of their 
socio- economic development, measures are purposefully carried out to determine the directions of informational life support 
with a specified leaning towards the activation of the dominant state- creative patriotism of nation, and information technolo-
gies are being actively implemented for this purpose, creating a balanced space of smart infrastructure by taking into account 
the needs and motives of residents and educating law-abiding citizens. The basic classification features of partnership relations 
in relation to smart urbanism on the basis of SCPN were analyzed and formed according to their individual directions (tradi-
tional or specific). The generalized specificity of the functioning of partnership relations in this system of smart- urbanism on the 
basis of SCPN, which allows optimizing management decision- making, is proposed and substantiated.

Key words: smart- urbanism, state- creative patriotism of nation, partnership, partnership relations, project, risk, taxes, 
management, information technologies, urban development.

Постановка проблеми. Увага різного виду орга‑
нізаційних структур та окремих людей бізне‑

сового середовища все частіше прикута до потреби 
взаємодії з іншими господарюючими суб’єктами 
через налагодження партнерства, а з ним й ефек‑
тивних партнерських відносин. Означена потреба 
виникає ще й тому, що ідеологічно сучасне товар‑
не виробництво, згідно з стандартами ISO 9000, 
орієнтується не лише на виробництво товару, а й 
на організацію його повного життєвого циклу. 
Водночас, реалізувати всі етапи такого циклу 
можливостями однієї організації, а тим більше 
окремого підприємця, практично неможливо. Саме 
це стає передумовою для налагодження дієвих 
партнерських відносин на різних управлінських 
рівнях.

Загалом термін «партнер» асоціюється з та‑
кими поняттями як чесність, порядність, відпо‑
відальність. Тобто ці концентровані якості вкла‑
даються в основу формування партнерських 
відносин у будь‑якій сфері діяльності, зокрема, 
в багатоаспектній системі сучасної урбаністики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блематиці формування партнерських відносин 
у різних сферах діяльності присвячено низку на‑
укових досліджень й практичних розробок [1–38]. 
Зокрема, Магомедова А. М., Ус М. І., Чухрай Н. І., 
Криворучко Я. Ю. окреслили форми і напрями 
цих відносин між суб’єктами господарювання й 
бізнес‑ партнерами у сфері виробництва [12; 18; 
20]; Літітанскас І. Ю. розглянуто вже методи ви‑
бору потенційних партнерів [11]; Терещенко О. Л. 
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виділено їх значення для розвитку малого та се‑
реднього підприємництва в Україні [17]; Устен‑
ко М. О. окреслено їх специфіку прояву на при‑
кладі діяльності транспортно‑ логістичного центру 
[19]. Однак, безпосередніх праць щодо місця й 
особливостей формування партнерських відносин 
в smart‑ урбаністиці та їх впливу на податкові над‑
ходження не виявлено, що й стало передумовою 
для проведення даного дослідження.

Мета статті: визначення як сутності, так і осо‑
бливостей формування партнерських відносин 
у системі smart‑ урбаністики із врахуванням па‑
радигми державотворчого патріотизму нації.

Виклад основного матеріалу. Особливості фор-
мування партнерських відносин. Партнерські 
відносини мають багатоаспектне звучання, оскіль‑
ки можуть бути як на рівні окремих осіб, так 
і при реалізації крупних проєктів, зокрема: між 
містами‑ побратимами всередині держави та зовні; 
підприємствами; освітніми закладами; районами. 
Так, в Україні на основі партнерства виконува‑
лись великі проєкти: побудова міста Славутича, як 
міста замінника Чорнобиля після катастрофи на 
атомній станції, а нині ці питання актуалізують‑
ся та проходять стадію обговорень для відбудови 
міст й містечок біля Києва, руйнівно потерпілих 
від військового повномасштабного вторгнення 
держави‑ анексора. Можна стверджувати, що парт-
нерські відносини — це форма взаємовигідних, до‑
бровільних та довготривалих ділових стосунків 
зацікавлених рівноправних сторін з орієнтацією 
на певний результативний ефект (підписантів, які 
їх офіційно узаконили відповідними документа‑
ми). Партнерські відносини не обов’язково мають 
матеріальну основу навіть у ринковому просторі, 
оскільки це може бути обмін аматорськими ху‑
дожніми колективами чи проведення спортивних 
зустрічей між командами сформованими із пра‑
цівників за видами діяльності. Синтезуючим для 
учасників стає: за таких відносин проходить мак‑
симізація їх результативної цінності через криста‑
лізацію міжпартнерської довіри й підтримки.

Зазначимо, що відповідно до американського 
Закону про партнерство 1890 року, ділове това‑
риство — це «відносини, які існують між особа‑
ми, які ведуть спільний бізнес з метою отримання 
прибутку». Практично означене підкреслює, що 
мінімум дві «особи» (фізичні чи юридичні) повин‑
ні вести спільний бізнес, щоб така форма відпо‑
відала вимогам ділового партнерства [22; 36–37].

Загалом партнерство володіє низкою позитив‑
них якостей з огляду його цілеспрямованого за‑
стосування у виробничій структурі, серед них:

 – стійкіший фінансовий стан, оскільки наявна 
можливість концентрації фінансових ресурсів, 
забезпечуючи тим й нарощування доступу до 
коштів інвесторів;

 – ширші мозкові зусилля — діалогова ефективність 
в обговоренні питань діяльності з залученням 
досвіду й зв’язків один одного;

 – нові технологічні й управлінські погляди, оскіль‑
ки наявна можливість дивитись на ведення бізне‑
су під іншим кутом зору, вибираючи оптималь‑
ний шлях прийняття управлінського рішення;

 – об’ємніша ділова мережа через розширення 
власних й використання партнерських ділових 
контактів та зв’язків;

 – економія податків, оскільки наявні оптимізаційні 
варіанти з сплатою податку на прибуток.
Однак з позитивом такого партнерства, можли‑

ві й певні негативні наслідки, а саме:
 – вищий рівень відповідальності — всі партнери 
поділяють збитки, борги та ризики, а також не‑
суть повну відповідальність за фінансові зобов’я‑
зання бізнесу, що може призводити до відчутної 
втрати особистих ресурсів;

 – компромісність прийнятих рішень та можлива 
втрата власного контролю за ними;

 – конфліктність поглядів у прийнятті рішень та 
їх тривалість, оскільки вони приймається де‑
кількома особами;

 – проблемність у продажу бізнесу при непосту‑
пливості партнера;

 – невизначеність ситуації з розвитком бізнесу при 
різкій зміні власників у партнера.
Виходячи з означеного при постановці й розгляді 

питання партнерства мають враховуватись всі аспек‑
ти, щоб уникати пізніших непорозумінь та втрати по‑
зитивного ефекту від такої форми сучасних відносин.

Важлива роль у партнерстві відводиться стра‑
тегічним аспектам, так званому стратегічному 
партнерству [23].

Стратегічне партнерство виникає на засадах 
об’єднання зусиль партнерів для додавання цінно‑
сті фірмі, розширення пізнаваності (Co‑branding) 
й ширшого охоплення споживачів своїм брендом, 
маючи на меті отримання взаємної вигоди та дов‑
гострокових прибутків. Серед переваг стратегічно‑
го партнерства експерти виділяють:
 – забезпечення доступу до нової аудиторії і клієн‑
тів з їх сумуванням та використання об’єдную‑
чого маркетингу (реклами);

 – дієвий вихід на нові ринки через мережу й бренд 
партнера;

 – додану цінність для клієнтів, що повертаються 
через лояльних клієнтів. Властиво ці клієнти 
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стають безкоштовними рекламодавцями, надаю‑
чи позитивні відгуки іншим та характеризуючи 
позитивно фірму, яка дбає за своїх споживачів;

 – зростає пізнаваність бренду через розширення 
кола впливових осіб та організацій, що додатково 
стимулює увагу до продукту фірми;

 – активізується довіра до бренду, оскільки люди 
бачать реальну співпрацю, яка забезпечує парт‑
нерам прибуток та й внутрішньо самі стараються 
допомагати й підтримувати таку фірму за якою 
йде успіх.
Окремими прикладами успішного стратегічного 

партнерства може бути тривала співпраця Spotify 
і Google, McDonald’s і Coca‑ Cola, Sherwin‑ Williams 
і Pottery Barn, Spotify і Uber, Ford і Eddie Bauer.

Зокрема, стратегічне партнерство між 
Sherwin‑ Williams і Pottery Barn дозволяє клієн‑
там, які шукають проєкти із покращення дому, 
через веб‑сайт Pottery Barn (фірма, яка займа‑
ється виробництвом меблів) погодити кольори 
фарби Sherwin‑ Williams із доступними предме‑
тами меблів Pottery Barn. Водночас стратегічне 
партнерство між Spotify і Uber акцентує увагу, 
щоб надати пасажирам Uber можливість слуха‑
ти якісну музику у кожній поїздці за допомо‑
гою Spotify. Виробник автомобілів Ford співпра‑
цює з гігантом одягу Eddie Bauer, щоб створити 
унікальні можливості для пасажирів, оскільки 
оснащення автомобілів фірми Ford елементами 
преміум‑ класу Eddie Bauer (шкіряні сидіння) 
та виготовлення аксесуарів Eddie Bauer (багаж) 
з логотипом Ford дозволяє розширити коло клі‑
єнтів, отримуючи взаємну довготривалу вигоду 
від такого партнерства.

Зазначимо, що і бізнес платформ соціальних 
медіа, котрий є одним з найбільш прибуткових 
у світі через доходи від цифрової реклами, від‑
чутно залежить від результативності партнерства. 
Так, у 2020 році Facebook і Twitter отримали 
84,2 млрд. дол. США та 3,2 млрд. дол. США до‑
ходу від реклами відповідно, що становить 97,9% 
та 86,3% від загального доходу. Реклама стала 
основним джерелом доходу для платформ соці‑
альних медіа. Окрім того, реклама перетворилася 
на досить складну та взаємопов’язану глобальну 
екосистему, що включає широкий спектр техно‑
логій і практик, керованих автоматизованими 
системами та додатками даних й аналітики. За‑
галом поточний глобальний ринок цифрової ре‑
клами включає тисячі взаємопов’язаних платформ 
і оцінюється в 333 млрд. дол. США, на яких про‑
грамна реклама забезпечує переважну більшість 
(84,5% або більше) загального доходу [25; 30; 38].

При цьому, серцевиною екосистеми (програмної) 
реклами стають інструменти програмного забезпе‑
чення для бізнесу, включаючи інтерфейси при‑
кладного програмування (application programming 
interfaces — APIs) і комплекти розробки програм‑
ного забезпечення (software development kits — 
SDKs). Властиво, що вони відчутно полегшують 
роботу з розробки та інтеграції програмного забез‑
печення, яка необхідна для активізації програмної 
реклами у великих масштабах. Практичний доступ 
до означених бізнес‑ програмних інструментів за‑
звичай регулюється через відповідні партнерські 
програми. Саме платформи соціальних медіа за‑
лучають партнерів і формують (стратегічні) діло‑
ві партнерства через партнерські програми, а вже 
вони залучають рекламодавців, ділових партнерів, 
видавців ЗМІ та творців контенту. Зазначимо, що 
гравцям галузі дійсно потрібні ці партнерства з со‑
ціальними медіа, щоб отримати привілейований 
програмний доступ до інструментів реклами в со‑
ціальних мережах, продуктів і послуг, а також їх‑
ньої величезної аудиторії даних, за допомогою цих 
програмних інструментів для бізнесу. Зокрема, ба‑
гато з цих бізнес‑ партнерів є великими фірмами, 
які працюють на різних ринках і галузях по всьо‑
му світу та мають власні програмні засоби, продук‑
ти, послуги та партнерські мережі. Facebook вва‑
жає своїх інтегрованих партнерів «продовженням 
себе» [26], оскільки вони допомагають платформі 
швидко розвиватися та інтегрувати дані й функці‑
ональні можливості Facebook в інші системи про‑
грамного забезпечення, ринки та суспільні домени, 
завдяки чому охоплення та сфера дії платформи 
розширюються. Саме завдячуючи відлагодженому 
партнерству й бізнес‑ програмним інструментам, 
які підтримують диверсифіковані «екосистеми по‑
слуг на основі даних», стало можливим соціальним 
медіа стати настільки прибутковими [21; 25].

Специфіка формування партнерських відно-
син в smart- урбаністиці. Зазначимо, що урбані‑
зація у процесному вигляді, тобто специфіка су‑
часного формування й розвитку міст, залежить 
як від наявності централізованої інфраструктури, 
бізнес‑ виробничого й трудового потенціалів, так 
і налагоджених партнерських взаємовідносин на 
різних управлінських рівнях. Особливо це від‑
чутно за функціонування та впровадження кон‑
цепційної ідеології розумних (smart) міст, яка 
набирає все більше прихильників й партнерів на 
різних континентах планети Земля [9; 13; 16; 24; 
27–28; 31–35].

У якості прикладу в системі формування парт‑
нерських елементів smart‑ урбаністики розглянемо 
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управлінські дії трьох міст — Вікторія‑ Гастейс, 
Тарту, Сендерборг, які було вибрано у різних 
державах (Іспанія, Естонія, Данія) та котрі за‑
значені в Грантовій угоді проєкту SmartEnCity 
(SEC) щодо реалізації концепції Smart Zero CO

2
 

[35, с. 30–35]. Дана низьковуглецева концепція 
полягає в трансформації міст у стійке, розумне та 
ресурсоефективне міське європейське середовище 
за допомогою заходів спрямованих на підвищення 
енергоефективності споживання у базових секто‑
рах, нарощування постачання їм відновлювальної 
енергії та розумного й свідомого управління цими 
ресурсами через громадян, державних і приватних 
зацікавлених партнерів.

За період реалізації проєкту (2016–2021 роки) 
та активного використання інтелектуальних тех‑
нологій у цих містах було підвищено енергоефек‑
тивність будівель через проведення комплексної 
реконструкції, яка знизила попит на енергетичні 
ресурси за рахунок їх раціонального витрачання. 
Зокрема, економія ресурсів електричних і те‑
плових мереж проходить шляхом встановлення 
(Вікторія‑ Гастейс), або оновлення (Тарту та Сен‑
дерборг) мережі централізованого опалення та 
охолодження. Окрім того, через модернізацію бу‑
дівель забезпечено створення низько енергетичних 
районів із спільною стратегією, яка спрямована на 
зниження енергоємності будівельного фонду, ско‑
рочення викидів та врахування як технологічних 
проблем (контроль, відновлення й використання 
залишкової енергії), так і фінансових й соціаль‑
них перешкод.

Серед ефективних інноваційних підходів виді‑
ляються: збільшення частки використання віднов‑
лювальної енергії для опалення; методи розумного 
освітлення (світлодіоди та розумні контролери); 
сучасні рішення для сталої мобільності (електро‑
мобілі, біогазові автобуси, зарядні станції, спільне 
використання велосипедів та автомобілів).

Особливе місце у цьому проєкті, в контексті 
партнерства, цілеспрямовано відведено створенню 
основи для впровадження соціальних інновацій та 
активізації залучення зацікавлених сторін через ін‑
формацію громадськості й мешканців. Так, на пер‑
шому етапі розглядається властиво модель Smart 
Zero CO

2
 із наданням аудиторії відповідних даних 

щодо наявних знань та практичного досвіду із де‑
сятків ініціатив формування розумного міста в Єв‑
ропейському Союзі. Розглядаються та оцінюються 
можливі ризики, критичні фактори із пропонуван‑
ням прийняття управлінських рішень, які виника‑
ли в інших проєктах, що дозволятиме їх уникати 
у ході реалізації вже означеного низьковуглецевого 

проєкту. Серед загальних ризиків, які необхідно 
враховувати, можливо виділити [35, с. 23]:
 – технологічні — недостатній технологічний роз‑
виток, висока вразливість системи через недо‑
статність безпеки захисту особистої інформації, 
потреба в суцільній комп’ютеризації;

 – економічні — здійсненність розробки нової чи 
модернізація наявної технології за ринкових 
бар’єрів (потреба у попередньому залученні ін‑
вестицій, заключення довгострокових контрактів 
тощо);

 – екологічні — неконтрольовані викиди вуглецю, 
цифрове засмічування, відчуження віртуального 
стилю життя від реального простору функціо‑
нування екологічної свідомості;

 – соціальні — втрата робочих місць при заміні їх 
технологічними рішеннями чи частковими ноу‑
хау, нові непередбачувані очікування потреби 
зміни навичок та їх потенційного використання, 
енергетичної залежності від дії зовнішнього се‑
редовища, приватизація та обмеження можли‑
востей отримання громадських послуг;

 – соціально‑ технічні — обмеженість у сприйнятті 
громадкістю самої моделі низьковуглецевого роз‑
витку, не реалістичність очікувань, недостатня 
доступність та й якість отримуваних послуг.
Разом з тим, визначаються конкретні напрями 

місцевої співпраці з партнерами, а саме: місцевою 
владою, розробниками, експертами, фахівцями, 
бізнесом, різними соціальними групами, громад‑
ськістю. Зокрема, партнерство з фахівцями через 
консультування дозволяє розкрити проблемні пи‑
тання ринку будівництва та реконструкції, тобто, 
що є можливим, здійсненним або ні, або занадто 
дорогим у впровадженні. Визначаються й прога‑
лини в знаннях і навичках, які мають можли‑
вість змінитися через проведення спеціалізованих 
тренінгів та обмін знань. Паралельно формується 
навчальна програма для кінцевих користувачів. 
Лише після проведення зустрічей й обговорення 
перспективних дій, консультацій із партнерами 
та формування стійких відносин переходять до 
реалізації безпосередньо проєкту.

Доцільно наголосити, що поряд з запропонова‑
ними рішеннями визначаються й очевидні прора‑
хунки в наявній сфері проєктування з ідентифі‑
кацією потенційних загроз. Дані матеріали також 
доступні для широкого загалу, включно з між‑
народною спільнотою, знижуючи тим характерні 
ризики в аналогічного плану низьковуглецевих 
проєктах та напрямках задіяння партнерських 
відносин для їх реалізації у системі формування 
smart‑ урбаністики.
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Партнерство у розглядуваному проєкті [35] 
проявляється ще й через те, що з метою максимі‑
зації потенціалу реплікації залучаються два міста‑ 
послідовники: Асеновград у Болгарії та Лечче 
в Італії. Ці міста отримають реальну вигоду від 
розвитку й впровадження отриманих результатів 
та формування партнерських відносин, обумовлю‑
ючи їх адаптивність і гнучкість для максимальної 
віддачі в системі розвитку smart‑ урбаністики.

Формування й розвиток smart- урбаністики 
на засадах державотворчого патріотизму на-
ції. Дещо концепційно відмінний підхід пропону‑
ється авторами цього дослідження, який враховує 
мотиви та переваги формування й розвитку парт‑
нерських відносин у системі smart‑ урбаністики 
вже на засадах державотворчого патріотизму на‑
ції (ДТПН).

Загалом, державотворчий патріотизм на-
ції — це все, що народ загалом та кожен грома‑
дянин зокрема роблять в інтересах творення не‑
залежної, суверенної, цивілізованої держави [5, 
с. 30–35, 450; 8].

За своєю природою ДТПН і в контексті smart‑ 
урбаністики можливо оцінювати на основі вико‑
ристання двох підходів: якісного та кількісного.

Якісний підхід знайшов широке поширення 
через простоту свого відображення та й того, що 
лише поговорити (без матеріальних наслідків) про 
державу й патріотизм всі готові.

Водночас, кількісний підхід раніше в пробле‑
матиці smart‑ урбаністики не розглядався, оскіль‑
ки не було запропоновано зрозумілих й перекон‑
ливих кількісних критеріїв такого оцінювання 
державотворчості, та й науковці (практики) зу‑
пинялись більше на якісних параметрах.

Властиво, із наукових досліджень випливає 
висновок, що податки є кількісним вимірником 
фактичного державотворчого патріотизму на-
ції щодо конкретизації реальної участі (нинішніх 
та майбутніх) платників податків у забезпе-
ченні фінансової складової життєзабезпечення 
й розвитку держави [5, с. 33; 4].

Можна стверджувати, що: якщо в міських 
жителів за активізації партнерських відносин 
у системі формування smart‑ урбаністики зростає 
інтегральний рівень ДТПН то це адекватно від‑
бивається у його податковій домінанті. Фактично 
податкова домінанта ДТПН обумовлює фінансові 
можливості держави забезпечувати управлінські 
функції, насамперед, її соціальну спрямованість 
на теперішньому етапі розвитку. Через дієву сти‑
муляцію уваги до партнерства у smart‑ урбаністиці 
отримується додатковий ефект у нарощуванні по‑

даткових надходжень в казну держави та забезпе‑
чуються й програмні цілі сталого розвитку (зокре‑
ма, в частині збереження чистого повітря, питної 
води, кліматичних умов, лісових насаджень тощо) 
[1–3; 6–8; 17; 20; 27–29; 31–35].

Наголосимо, що взаємини між організаційними 
структурами загалом чи підприємцями зокрема, 
які оформлені відповідними договірними відно‑
синами, характеризують рівень партнерства. Мо‑
тивом, який спонукає їх звертати увагу на таку 
форму зв’язків є потреба в отриманні віддачі, 
а такі взаємовідносини, при вірній постановці, 
її забезпечують. Вибір форми партнерських від‑
носин залежить від специфічних особливостей 
даного бізнесу, коли одна організаційна структу‑
ра чи окремий з бізнесменів‑ партнерів пропонує 
встановити партнерство. Загалом, базові класифі‑
каційні ознаки партнерських відносин стосовно 
smart‑ урбаністики на засадах ДТПН за окремими 
їх напрямами (традиційними чи специфічними) 
наведено в табл. 1.

Зазначимо, що партнерські відносини у систе‑
мі smart‑ урбаністики на засадах ДТПН не мають 
статичного характеру, оскільки вони динамічні. 
А звідси їх потрібно цілеспрямовано вибудовува‑
ти, стабільно підтримувати комунікаційні зв’яз‑
ки, враховувати мотивні інтереси різних сторін. 
За основу у їх формуванні береться принцип: рів‑
ноправність й незалежність сторін при прийнятті 
управлінських рішень, забезпечуючи тим взаєм‑
ну партнерську довіру та зняття конфліктних си‑
туації ще на початкових етапах (не заводячи їх 
в стадію загострення та комунікаційної кризи). 
Конструктивний діалог у партнерських відносинах 
у системі smart‑ урбаністики на засадах ДТПН уне‑
можливлює конфлікт інтересів, забезпечує ефек‑
тивну комунікацію, тобто безпосередньо проходить 
через обмін наявною інформацією та врахування 
запитів партнера. Практично, щоб досягти дов‑
готривалих партнерських відносин у виробничій 
сфері необхідно постійно вивчати потреби спо‑
живача, застосовувати індивідуальні психологіч‑
ні підходи, оскільки означенні відносини мають 
формуватись на взаємній довірі, співробітництві 
та постійному контакті із споживачами продукту.

Так, коли вибудовується лінія взаємодії гро‑
мадянського суспільства із партнерами у системі 
smart‑ урбаністики, то їм необхідно чітко доне‑
сти інформацію про свої пріоритетні цілі, цінно‑
сті, позицію та що вони очікують від співпраці. 
Оскільки, неузгодженість вихідних положень при‑
зводитиме до обмеженості та й кризи у дієвості 
таких відносин, а значить не реалізації певних 
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Таблиця 1
Класифікаційні ознаки партнерських відносин у smart- урбаністиці  

на засадах державотворчого патріотизму нації

Сфера та види  
партнерських  

відносин
Характерні ознаки

ТРАДИЦІЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Партнерські відносини в сфері виробництва

Виробнича коопера‑
ція

проведення замкнутого виробничого циклу готового до виробництва продукту, де кож‑
ний з партнерів виконує свою частину робіт відповідно до договору, виходячи з базових 
положень smart‑ урбаністики на засадах ДТПН

Проектне фінансу‑
вання

партнерство, при якому один з партнерів фінансує підприємницький проєкт, який сто‑
сується програмних завдань smart‑ урбаністики на засадах ДТПН, а інший його реалізує. 
Кредит повертається за рахунок продажу виготовленої продукції, тобто після реалізації 
такого бізнес‑ проєкту

Управління за кон‑
трактом

передача одним підприємцем іншому «ноу‑хау» управлінського характеру щодо завдань 
smart‑ урбаністики на засадах ДТПН; практично це є експортом управлінських послуг 
в системі smart‑ урбаністики

Підрядне виробництво здійснення цільового виробництва продукту, виходячи з мотивних принципів smart‑ 
урбаністики на засадах ДТПН, одним з партнерів за прямою вказівкою іншого

Спільне підприємни‑
цтво

функціонування організаційного утворення в системі дії smart‑ урбаністики на засадах 
ДТПН, статутний фонд якого формується за рахунок пайових внесків партнерів

Партнерські відносини в сфері товарообміну

Бартерні операції обмін між партнерами в натуральній формі у системі дії smart‑ урбаністики на засадах 
ДТПН, згідно з попередньо узгодженою номенклатурою товарів

Зустрічна поставка різновид бартеру: партнери визначають який товар має бути поставлений в системі дії 
smart‑ урбаністики на засадах ДТПН, а конкретний асортимент визначається згодом 
і оформляється у вигляді додатку до угоди

Комерційна тріангу‑
ляція

бартерна операція в системі smart‑ урбаністики на засадах ДТПН, до якої залучається 
більше двох партнерів

Партнерські відносини в сфері торгівлі

Звичайна угода загальновизнана універсальна угода про купівлю‑ продаж, за якою партнерські взаємини 
оформляються у вигляді договору поставки певного товару чи послуги за певний період, 
виходячи з базових положень smart‑ урбаністики на засадах ДТПН

Форвардні угоди документально оформлені договірні взаємовідносини, що потребують термінової прак‑
тичної реалізації в системі smart‑ урбаністики на засадах ДТПН

Угоди про передачу 
інформації у вигляді 
«ноу‑хау»

реалізуються обов’язково за певну матеріальну нагороду, умови і розміри якої визнача‑
ються цією угодою та які спрямовані на виконання завдань smart‑ урбаністики на засадах 
ДТПН

Угоди про вста‑
новлення прямих 
зв’язків

партнерські зв’язки суб’єктів господарювання, що базуються на безпосередній співпраці 
бізнес‑ структур у конкретній сфері діяльності, виходячи з пріоритетів smart‑ урбаністики 
на засадах ДТПН

Угоди про експорт договірні відносини в системі smart‑ урбаністики на засадах ДТПН, спрямовані на постав‑
ку продукції конкретним споживачам та до інших країн

Угода про реекспорт купівля певного товару за кордоном, відповідно до базових принципів smart‑ урбаністики 
на засадах ДТПН з метою наступної його поставки у треті країни

Угода про імпорт договір про завезення товару, виходячи з пріоритетів smart‑ урбаністики на засадах 
ДТПН, з іншої країни

Партнерські відносини в фінансовій сфері

Факторинг (фінан‑
сування під відступ 
права грошової 
вимоги)

договір, за якого одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові 
кошти, що стосуються завдань smart‑ урбаністики, в розпорядження другої сторони (клі‑
єнта) за плату, а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право 
грошової вимоги до третьої особи (боржника)

Комерційний транс‑
ферт

застосовується в системі міжбанківських зв’язків й міждержавних відносин щодо smart‑ 
урбаністики. Він означає взаємне придбання партнерами капіталу в національній валюті 
у визначених розмірах за договірною ціною з наступним її зарахуванням на рахунок 
покупця в національному банку країни‑ продавця
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Продовження табл. 1
СПЕЦИФІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Партнерство за домовленням чи передачею прав

Партнерський договір поняттєвий документ, який фіксує та дозволяє нагадати про початкову домовленість 
у системі smart‑ урбаністики. Тут партнерський договір не володіє юридичною силою. 
За своєю сутністю ця скоріш поняттєва угода, тобто угода, в якій чітко узгоджуються 
поняття. Вона починається з написання добре відпрацьованої програми дій (карти) за‑
цікавлених сторін. Це особливо важливо для найскладнішого типу партнерства 50/50, 
оскільки в такому партнерстві є значні ризики непорозумінь й конфліктів. Окрім того, 
партнерська угода буде не менш важливою для продуктивних взаємовідносин, коли част‑
ки партнерів суттєво нерівнозначні.

Договір приєднання договір в системі smart‑ урбаністики, умови якого визначені однією із сторін у форму‑
лярах або інших стандартних формах і могли бути прийняті іншою стороною не інакше 
як шляхом приєднання до запропонованого договору загалом

Оферта адресована одній або кільком конкретним особам пропозиція, яка досить виразно вислов‑
лює намір особи в системі smart‑ урбаністики, яка зробила пропозицію, укласти відпо‑
відний договір. Якщо оферта адресована невизначеному числу осіб, то вона називається 
публічною офертою

Агентські відносини встановлюються в системі smart‑ урбаністики, коли одна особа — довіритель — передає 
конкретні права іншій особі — агенту. Агент в цьому випадку, згідно з укладеним між 
ними контрактом, зобов’язаний діяти в інтересах цього довірителя в обмін на визначену 
ним винагороду

Надкоопераційні виробничі зв’язки

Субконтрактація сучасна форма виробничої кооперації, що передбачає довгострокові партнерські взаємо‑
відносини у системі smart‑ урбаністики між підприємствами різних форм бізнесу на осно‑
ві договору підряду з метою: підвищення ефективності виробничого процесу, мінімізації 
витрат, задоволення попиту споживачів якісною продукцією в умовах трансформації 
ринку з використанням інформаційно‑ комунікаційних технологій

Співпраця, як елемент партнерських відносин

органів влади й 
місцевого самовряду‑
вання з організація‑
ми громадянського 
суспільства

є безпосередньою характерною рисою демократичного суспільства, у якому його потреби 
лежать в основі державної політики щодо smart‑ урбаністики на засадах ДТПН. Вод‑
ночас, «третій сектор» сприяє підконтрольності держави суспільству, налагодженню 
публічного взаємозв’язку громади й органів влади на засадах відкритості, публічності 
й партнерства, забезпечуючи свідому взаємодію на різних управлінських рівнях щодо 
smart‑ урбаністики на засадах ДТПН

громадського сектору 
з бізнесом

не лише дієво сприяє активізації та розвитку його соціальної відповідальності, а й дозво‑
ляє консолідувати зусилля навколо спільних завдань щодо smart‑ урбаністики на засадах 
ДТПН (зокрема, розвиток території — окремого району, всього міста, регіону, держави 
загалом). Однак, реальне партнерство між цими секторами буде можливим лише тоді, 
коли громадські організації будуть працювати прозоро, чітко розуміючи, яких змін хо‑
чуть досягнути, і позиціонуватимуть себе не як «прохачі» (дайте нам грошей, бо ми 
хороші), а як рівнозначні партнери у здійсненні перетворень

громадських органі‑
зацій і засобів масо‑
вої комунікації (ЗМІ)

насамперед, повинна будуватися на засадах відкритості й прозорості щодо smart‑ 
урбаністики на засадах ДТПН. Все ж базовою її умовою є відсутність бізнес‑ складової. 
Властиво і громадський сектор, і ЗМІ діють у територіальних межах певної громади та 
задля громади, використовуючи лише дещо різні інструменти і ставлячи перед собою 
різні першочергові цілі. Однак при налагодженні комунікаційного діалогу обидві сторо‑
ни мають розуміти, що ключова точка перетину їхніх інтересів лежить не в тому, щоб 
одні отримали журналістський матеріал, а інші — гроші за його розміщення, а в підви‑
щенні рівня поінформованості суспільства про можливі шляхи вирішення актуальних 
питань, його активізація, розвиток, а отже — підвищення загального рівня добробуту 
населення

Міжсекторальне 
партнерство

новий досвід, нові можливості, нові рішення, новий погляд на, можливо, давно відомі 
речі, формування нової культури взаємозв’язків у суспільстві, виходячи з пріоритетів 
smart‑ урбаністики на засадах ДТПН. Лише за умови налагодження конструктивної взає‑
модії влади, громади і бізнесу можливо говорити про соціальне партнерство в управлінні 
життєвим простором та виховання законовідповідальних громадян

Джерело: запропоновано та сформовано авторами за [3, с. 47–49; 4; 10; 12, с. 290; 14]
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очікувань. Зокрема, серед факторів, які потрібні 
громадській організації для налагодження парт‑
нерських відносин у своїй діяльності виділяють:
 – власна незалежність, тобто політична стійкість;
 – відкритість та прозорість діяльності перед зо‑
внішнім світом й партнерами;

 – наявність пріоритетних цілей й стратегіології 
розвитку організації;

 – наявність та оперативна здатність запропонувати 
власні людські ресурси для вирішення завдань;

 – уміння дослухатись до інших думок та розуміння 
мотивів партнерів;

 – дотримання принципів моральності та етики 
поведінки (внутрішня культура).
Узагальнюючи наведене зазначимо: під smart‑ 

урбаністикою на засадничих положеннях держа‑
вотворчого патріотизму нації розуміється спе‑
цифічне відгалуження традиційної урбаністики 
як науки про формування й розвиток «розум‑
них міст», тобто міст де на всіх рівнях їхнього 
соціально‑ економічного розвитку цілеспрямовано 
проводяться заходи із визначення напрямів інфор‑
маційного життєзабезпечення з конкретизованим 
ухилом на активізацію домінант державотворчо‑
го патріотизму нації та активно впроваджуються 
з цією метою інформаційні технології, створюючи 
збалансований простір smart‑ інфраструктури че‑
рез врахування потреб й мотивів жителів та вихо‑
вання законослухняних громадян.

Управлінська політика міського управління 
через формування засад ДТПН та систему smart‑ 
урбаністики базується на дієвому поєднанні по‑
шуку вирішення під час стратегічного та про‑
сторового планування ключових челенджів, які 
безпосередньо в конкретний часовий проміжок 
впливають на: містян; інфраструктуру; безпеку; 

економіку та стан навколишнього середовища; 
концепції партнерських відносин «громадяни — 
влада», орієнтованих на розвиток публічних ін‑
ституцій та ефективної їхньої взаємодії з місце‑
вими жителями.

Системно механізм для ефективного та комп‑
лексного управління міською структурою в су‑
часних умовах органічно складається з окремих 
узагальнених складових спрямованих як на фор‑
мування smart‑ урбаністики, так і засадничі поло‑
ження ДТПН (табл. 2).

Отже, в системі реалізації стратегіологічних 
засад міського управління з означених позицій 
smart‑ урбаністики та ДТПН пріоритетними ціля‑
ми повинні бути: задоволення зростаючих потреб 
мешканців; передбачливе й раціональне викори‑
стання різного роду ресурсів громади; виховання 
законослухняних громадян із свідомими моти‑
вами; ефективне функціонування муніципаліте‑
ту з його апаратом в інтересах адміністративно‑ 
територіального розвитку, виходячи з узгоджених 
програмних засад й положень сталого розвитку.

Узагальнюючу специфіку функціонування 
партнерських відносин у системі Smart‑урбаніс‑
тики на засадах ДТПН наведено на рис. 1.

Окрім партнерських відносин за ієрархічною 
вертикаллю, у системі smart‑ урбаністики окремим 
видимим варіантом стають такі взаємозв’язки на 
горизонтальному рівні, коли партнерами стають 
власне smart‑ міста, які можуть узгоджувати свої 
організаційно‑ економічні та творчі зусилля за 
проблематикою, отримуючи від цього додаткові 
можливості чи дивіденди (рис. 2).

Відомо, що кожне smart‑ місто, окрім спіль‑
них рис пов’язаних з ДТПН, має й характерні 
відмінності (територіальні, демографічні, вироб‑

Таблиця 2
Базові складові механізму управління містом за smart- урбаністики та формування  

засад державотворчого патріотизму нації у мешканців

Назва складової Визначення

Стратегія соціально‑ еко‑
но мічного розвитку міста

метод досягнення цілей, визначених муніципалітетом, спрямованих на комплексний 
розвиток smart‑ урбаністики, тобто місцевої економічної політики з врахуванням со‑
ціальних інтересів жителів та засадничих положень ДТПН

Програма розвитку міста програмний документ, що відображає повну характеристику міської структури з її 
елементами, який лежить в основі прийняття ключових управлінських рішень як 
для її функціонування, так і формування стратегіології розвитку та положень ДТПН

Бюджет міста це спеціальний рахунок, через який відбувається наповнення, формування, перероз‑
поділ та використання міського бюджету (тобто на якому акумулюються фінансові 
ресурси для забезпечення основних потреб мешканців міста)

Генеральний план міста містобудівна документація, яка визначає ідейно‑ принципові питання щодо розвитку 
smart‑ інфраструктури, планування, забудови та іншого використання території кон‑
кретної агломераційної структури, виходячи з потреб й мотивів управління

Джерело: сформовано авторами
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Рис. 1. Специфіка функціонування партнерських відносин у системі Smart‑урбаністики  

на засадах державотворчого патріотизму нації
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ничі, фінансові, екологічні тощо). Тому цілеспря‑
мований обмін практичним досвідом та інфор‑
мацією про можливості успішних проєктів, які 
в них реалізуються, становить цінність для парт‑
нерів. Обмін делегаціями, творчими групами за 
окремою тематикою призводить до прискорення 
виконання робіт та й забезпечує їх якісні показ‑
ники. Окрім того, наявна можливість на парт‑
нерських засадах оптимально використовувати 
нереалізований потенціал міста, зокрема, вільні 
виробничі потужності партнера для налагоджен‑
ня експериментально‑ дослідних випробувань та 
випуску високотехнологічної продукції, готови‑
ти кадри з специфічних напрямків, що дозволяє 
економно підходити до їх витратної частини. Ок‑
ремий аспект посилення партнерських відносин 
відбувається за рахунок взаємо доповнення один 
одного при виконанні значимих проєктів вже на 
грантових принципах. В Україні багаторівневі 
партнерські відносини між такими містами стали 

ще більш необхідними, насиченими й вагомими 
під час нинішнього повномасштабного військового 
вторгнення держави‑ анексора, даючи їм можли‑
вість на партнерських засадах вчасно отримувати 
різнобічну підтримку й допомогу.

Висновки. Партнерські відносини стають ха‑
рактерною рисою взаємодії між господарюючими 
суб’єктами, забезпечуючи їм нарощування при‑
бутковості через інструментарій довіри. Практи‑
ка доводить, що така форма партнерства дієво 
себе показує і в урбанізаційному процесі, зокрема 
в системі smart‑ урбаністики. Оскільки система 
управління такими містами повинна орієнтува‑
тись на досягнення результуючих цілей управлін‑
ня, в контексті задоволення потреб мешканців та 
підтримання якісного функціонування міського 
середовища, то при цьому доцільно активізувати й 
положення державотворчого патріотизму нації, зо‑
крема, її податкової домінанти. Взаємодія ідеології 
smart‑ міста та парадигми ДТПН формує сучасний 
економічний розвиток з позиції виховання і зако‑
нослухняних громадян. Виходячи з цього, міським 
муніципалітетам важливо здійснювати активний 
пошук й залучення ресурсів з адекватним розвит‑
ком управлінських навичок виконавчих служб та 
здійсненням заходів з підвищення інвестиційного 
клімату та їхньої інвестиційної привабливості, зо‑
крема, через підтримку сфери інформаційних тех‑
нологій, яка й формує основу smart‑ урбаністики.

Загалом, активізація розвитку науково‑ техніч‑
ного прогресу неминуче впливатиме на економічне 
становлення сучасних міст, а вже їх активне фор‑
мування за задіювання парадигми державотвор‑
чого патріотизму нації, означитиме динамічний 
розвиток й держави, на що і спрямована їх стра‑
тегіологія розвитку. Однак, для успішного впро‑
вадження концепції smart‑ урбаністики діяльність 
інституцій держави й органів місцевого самовря‑
дування повинна бути скерована на програмність 
і конкретизацію застосування інформаційних 
(інтелектуальних) технологій в контексті нала‑
годження й забезпечення якісного та комфортного 
життя у міському просторі.

I

II

III

N...

Рис. 2. Партнерські взаємозв’язки «розумних міст» 

у системі формування smart‑ урбаністики на засадах 

державотворчого патріотизму нації  

(І, ІІ, ІІІ…N — конкретні smart‑ міста)

Джерело: власна розробка
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ГЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО БАГАТСТВО НАРОДІВ  
ТА МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НІЙ

ГЕНЕЗА НАУЧНОЙ МЫСЛИ О БОГАТСТВЕ НАРОДОВ  
И МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕЙ

THE GENESIS OF THE SCIENTIFIC OPINION ON THE WEALTH  
OF NATIONS AND THE PLACE OF ACCOUNTING IN IT

Анотація. Вступ. Національне багатство — це сукупність природничого, людського, соціально- економічного, інте-
лектуального й інших видів потенціалу країни, що відображається в національних рахунках з формуванням відповідних 
макроекономічних показників. Вивчення природи і вимірювання національного багатства є важливим предметом еко-
номічної науки. Розуміння поняття багатства з позицій економіки змінювалось залежно від соціального та економічного 
розвитку суспільства, зростання його благополуччя та зміни цінностей. Значна кількість досліджень стосуються складу 
національного багатства, його оцінки та відображення в системі національних рахунків. Однак не дивлячись на те, що 
категорія багатства в великій мірі вивчена науковцями класиками та сучасниками, питання бухгалтерського обліку 
цього об’єкту майже не піднімається. У зв’язку з цим, в бухгалтерському обліку, що є головним джерелом інформації для 
національних рахунків, ці складові відображені обмежено (нерухомість, культивовані активи, нематеріальні активи), 
або не відображені взагалі (житлові будівлі, земля, права на природні ресурси). Тому, з позиції облікової науки, постає 
необхідність формування теоретичних засад бухгалтерського обліку багатства.

Мета. Метою дослідження є представлення короткого огляду історичного розвитку концептуальних підходів до 
розуміння сутності багатства, подання визначення цієї категорії з точки зору різних авторів, проведення дослідження її 
економічної природи та з’ясування на цій основі теоретичних засад бухгалтерського обліку багатства.
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Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять свої науково- 
практичні дослідження сутності багатства, питань створення (формування), розподілу, обміну та споживання багатства. 
Методологічну основу здійснення дослідження складає системний підхід з використанням загальнонаукового діалек-
тичного методу: дедукції й абстрактно- логічного — для осмислення сутності багатства як економічної категорії; аналізу 
й синтезу — для критичного розгляду тлумачень учених щодо відображення національного багатства в системі обліку; 
логічного узагальнення результатів — для формулювання висновків.

Результати. У науковій статті розглянуто економічну сутність категорії «багатство». Подано визначення цієї категорії 
з точки зору різних авторів — як вітчизняних, так і зарубіжних, проведено дослідження її економічної природи. Наведено 
основні характеристики, що визначають особливості застосування категорії «багатство», виходячи безпосередньо із 
практичної площини. Запропоновано авторське трактування досліджуваної категорії та сформовано теоретичні засади 
бухгалтерського обліку багатства.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях варто зосередити увагу на визначенні головних підходів до побудови 
методології обліку багатства; окресленні проблем неузгодженості в методології грошового виміру багатства в бухгалтер-
ському обліку та системі національних рахунків. Це забезпечить подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку, зокрема 
в обґрунтуванні місії інституту бухгалтерського обліку у представленні національного багатства в умовах сталого розвитку.

Ключові слова: багатство, капітал, ресурси, гроші, активи, капіталізація, бухгалтерський облік.

Аннотация. Введение. Национальное богатство — это совокупность природного, человеческого, социально- 
экономического, интеллектуального и других видов потенциала страны, что отражается в национальных счетах с фор-
мированием соответствующих макроэкономических показателей. Изучение природы и измерение национального бо-
гатства является важным предметом экономической науки. Понимание богатства с позиции экономики изменялось в 
зависимости от социального и экономического развития общества, роста его благополучия и изменения ценностей. 
Значительное количество исследований касается состава национального богатства, его оценок и отражения в системе 
национальных счетов. Однако несмотря на то, что категория богатства в большой степени изучена учеными классиками 
и современниками, вопрос бухгалтерского учета этого объекта почти не поднимается. В связи с этим, в бухгалтерском 
учете, являющемся главным источником информации для национальных счетов, эти составляющие отражены ограниче-
но (недвижимость, культивируемые активы, нематериальные активы), или не отражены вообще (жилая недвижимость, 
земля, права на природные ресурсы). Поэтому, с позиции учетной науки, возникает необходимость формирования тео-
ретических основ бухгалтерского учета богатства.

Цель. Целью исследования является представление краткого обзора исторического развития концептуальных под-
ходов к пониманию сущности богатства, определение этой категории с точки зрения разных авторов, исследование ее 
экономической природы, формирование теоретических основ бухгалтерского учета богатства.

Материалы и способы. Материалами исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, которые 
проводят свои научно- практические исследования сущности богатства, создания (формирования), распределения, об-
мена и потребления богатства. Методологическую основу исследования составляет системный подход с использовани-
ем общенаучного диалектического метода: дедукции и абстрактно- логического — для осмысления сущности богатства 
как экономической категории; анализа и синтеза — для критического рассмотрения толкований ученых по отражению 
национального богатства в системе учета; логического обобщения результатов — для формулирования выводов.

Результаты. В научной статье рассмотрена экономическая сущность категории «богатство». Представлено опреде-
ление этой категории с точки зрения разных авторов — как отечественных, так и зарубежных, исследовано ее эконо-
мическую природу. Приведены основные характеристики, определяющие особенности применения категории «богат-
ство», исходя непосредственно из практической плоскости. Представлено   авторское трактование изучаемой категории, 
экономической сущности и сформированы теоретические основы бухгалтерского учета богатства.

Перспективы. В дальнейших научных исследованиях предлагается сосредоточиться на определении главных под-
ходов к построению методологии учета богатства; унификации подходов денежного измерения богатства в бухгал-
терском учете и системе национальных счетов. Это позволит реализовать миссию института бухгалтерского учета по 
представлению национального богатства в условиях устойчивого развития.

Ключевые слова: богатство, капитал, ресурсы, деньги, активы, капитализация, учет.

Summary. Introduction. National wealth is a combination of natural, human, socio- economic, intellectual and other types of 
potential of the country, which is reflected in national accounts with the formation of relevant macroeconomic indicators. The 
study of nature and measurement of national wealth is an important subject of economic science. The understanding of the con-
cept of wealth from the point of view of the economy changed depending on the social and economic development of society, the 



138

// Облік і оподаткування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

growth of its well-being and changes in values. A significant number of studies relate to the composition of national wealth, its 
evaluation and reflection in the system of national accounts. However, despite the fact that the category of wealth has been stud-
ied to a great extent by classical and contemporary scientists, the issue of accounting for this object is hardly raised. In this regard, 
in accounting, which is the main source of information for national accounts, these components are reflected to a limited extent 
(real estate, cultivated assets, intangible assets), or not reflected at all (residential buildings, land, rights to natural resources). 
Therefore, from the standpoint of accounting science, there is a need to form the theoretical foundations of wealth accounting.

Purpose. The purpose of the study is to present a brief overview of conceptual approaches to understanding the essence 
of wealth, to present the definition of this category from the point of view of various authors — both domestic and foreign, to 
conduct a study of its economic nature, to clarify the theoretical foundations of wealth accounting.

Materials and methods. The materials of the research are the works of domestic and foreign authors who conduct their sci-
entific and practical research into the essence of wealth, issues of creation (formation), distribution, exchange and consumption 
of wealth. The methodological basis of the research is a systematic approach using the general scientific dialectical method: 
deduction and abstract- logical — to understand the essence of wealth as an economic category; analysis and synthesis — for 
a critical review of scientists’ interpretations of the reflection of national wealth in the accounting system; logical generalization 
of results — for formulating conclusions.

Results. The scientific article examines the economic essence of the category «wealth». The definition of this category from 
the point of view of various authors — both domestic and foreign — is given, and a study of its economic nature is carried out. 
The main characteristics that determine the peculiarities of the application of the «wealth» category are given, proceeding di-
rectly from the practical plane. The actual interpretation of the researched category, the economic essence, and the theoretical 
foundations of wealth accounting are formed.

Discussion. In further scientific research, it is proposed to focus attention on defining the main approaches to the construc-
tion of wealth accounting methodology; outlining the problems of inconsistency in the methodology of monetary measurement 
of wealth in accounting and the system of national accounts. This will make it possible to fulfill the mission of the accounting 
institute in representing the national wealth in terms of sustainable development.

Key words: wealth, capital, resources, money, assets, capitalization, accounting.

Постановка проблеми. Національне багатство — це 
сукупність природничого, людського, соціально‑ 

економічного, інтелектуального й інших видів по‑
тенціалу країни, що відображається в національних 
рахунках з формуванням відповідних макроеконо‑
мічних показників. Вивчення природи і вимірюван‑
ня національного багатства є важливим предметом 
економічної науки. Розуміння поняття багатства 
з позицій економіки змінювалось залежно від со‑
ціального та економічного розвитку суспільства, 
зростання його благополуччя та зміни цінностей. 
Значна кількість досліджень стосуються складу наці‑
онального багатства, його оцінкам та відображенню 
в системі національних рахунків. Однак не дивля‑
чись на те, що категорія багатства в великій мірі 
вивчена науковцями класиками та сучасниками, 
питання бухгалтерського обліку цього об’єкту майже 
не піднімається. У зв’язку з цим, в бухгалтерському 
обліку, що є головним джерелом інформації для наці‑
ональних рахунків ці складові відображені обмежено 
(нерухомість, культивовані активи, нематеріальні 
активи), або не відображені взагалі (житлові будівлі, 
земля, права на природні ресурси). Тому, цікавим 
з наукової точки зору є історичний огляд розвитку 
економічної думки щодо категорії багатства народів 
та виявлення періоду появи уваги до цієї категорії 

саме з позиції облікової науки. Постає необхідність 
формування на цій основі і теоретичних засад бух‑
галтерського обліку багатства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пер‑
шооснова вчень про багатство і капітал як еконо‑
мічні категорії закладена у працях Дж. М. Кейнса 
[1], А. Сміта [2], Д. Рікардо [3], К. Маркса [4], 
Ф. Кене [5].

Обліково‑ інформаційне забезпечення суб’єктів 
підприємництва, національних рахунків, сталого 
розвитку, що можна взяти за основу розвиваючи 
наукові постулати теорії багатства народів з пози‑
ції бухгалтерського обліку, знаходимо в працях 
В. Жука [6], В. Краєвського [7]. В продовження 
розвитку економічної думки про багатство наро‑
дів, необхідним є вивчення генезису її формуван‑
ня для узагальнення його складових національно‑
го багатства, їх вимірювання та відображення на 
макроекономічних рахунках країни.

Метою статті є представлення короткого огля‑
ду історичного розвитку концептуальних підходів 
до розуміння сутності багатства, подання визна‑
чення цієї категорії з точки зору різних авторів, 
проведення дослідження її економічної природи та 
з’ясування на цій основі теоретичних засад бух‑
галтерського обліку багатства.



139

// Accounting and taxation //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження 
є праці вітчизняних та зарубіжних авторів, що 
провадили свої науково‑ практичні дослідження 
сутності багатства, питань створення (формуван‑
ня), розподілу, обміну та споживання багатства. 
Методологічну основу здійснення дослідження 
складає системний підхід з використанням за‑
гальнонаукового діалектичного методу: дедукції 
й абстрактно‑ логічного — для осмислення сутності 
багатства як економічної категорії; аналізу й син‑
тезу — для критичного розгляду тлумачень уче‑
них щодо відображення національного багатства 
в системі обліку; логічного узагальнення резуль‑
татів — для формулювання висновків.

Виклад основного матеріалу. Багато економіч‑
них істин про багатство окремих народів стали ві‑
домі людям ще в глибоку давнину. Видатні грецькі 
філософи Ксенофонт (430–355р.р. до н. е.), Платон 
(427–347р.р. до н. е.), Аристотель (384–322р.р. до 
н. е.) вже по праву можуть вважатися першими 
вченими‑ економістами, які піднімали ці питання 
у своїх трактатах. У аристотелівському підході 
економіка розглядалася як сукупність деяких уні‑
версальних правил ведення господарства, слідуючи 
яким можна досягти примноження багатства [8]. 
Аристотель поділяє «мистецтво набувати багат‑
ство» на два напрями. Мета першого — задоволен‑
ня потреб. Мета другого — накопичення грошей. 
Науку, що займається натуральним багатством, він 
називає «економією» (від грецьких слів «ойкос» — 
господарство і «номос» — закон), а яка розглядає 
грошове багатство — «хрематистикою» (від грець‑
кого слова «хрема» — володіння, становище) [9].

У середньовічній Європі на ідеї Аристотеля 
у трактуванні багатства опирався і Фома Аквін‑
ський (1225–1274 рр.), який здійснив розподіл 
багатства на природне і штучне, утвердив негатив‑
не ставлення до господарювання заради грошей, 
твердження, що гроші не можуть породжувати 
гроші.

Протягом трьох століть по тому (1450–1750 
рр.) формується концепція меркантилізму, при‑
хильники якої вперше на теоретичному рівні за‑
явили про те, що збагачення похвально (Ж. Во‑
ден (1530–1596), А. де Монкретьєн (1575–1621), 
Ж. Б. Кольбер (1619–1683), Т. Мен (1571–1641), 
У. Петті (1623–1687), А. Серра (1550–1615) та 
інші). Більше того, вони спробували аргументу‑
вати тезу, що примноження багатства має бути 
головною турботою, як індивідів, так і держави. 
Ототожнюючи багатство з грошима, вони побу‑
дували свою доктрину на тій ідеї, що розмір на‑
ціонального багатства визначається кількістю го‑

тівкового золота і срібла, що велич і могутність 
держави визначається лише кількістю грошей. 
Економічна доктрина меркантилізму, базується 
на ідеї, що золото і срібло є головними формами 
багатства як для окремих людей, так і для всієї 
держави. Меркантилістські ідеї почали втрачати 
популярність у 18 ст. у міру того, як все більше 
виразною ставала залежність росту національного 
багатства від розвитку виробництва [9].

З 17 ст. на заміну меркантилістам стала пере‑
важати ліберальна економічна думка, яка відшу‑
ковувала багатство не в обміні, а в самому вироб‑
ництві, що саме розвиток виробництва — основа 
господарського добробуту нації. На відміну від 
меркантилістів на думку раннього представника 
цієї економічної течії В. Петті багатство утворю‑
ють не тільки дорогоцінні метали і камені, вклю‑
чаючи гроші, а й землі країни, будинки, кораблі, 
товари і навіть домашня обстановка. Для збіль‑
шення багатства країни В. Петті вважав, що за‑
мість покарання тюремним ув’язненням необхідно 
ввести грошові штрафи, а «неспроможних злоді‑
їв» віддавати «в рабство» заставляти працювати. 
Це на противагу меркантилістам означало‑що ба‑
гатство створюється насамперед працею і її ре‑
зультатами, тобто заперечувалася «особлива» роль 
грошей у господарському житті [10].

Природничу основу формування багатства на‑
ції вклали в його розуміння фізіократи на чолі 
з Ф. Кене. За їх вченням багатство полягає як 
у грошах, так і в корисній для життя продукції, 
і воно може зростати лише в сільському господар‑
стві. Багатство нації приростає в тому випадку, 
якщо існує і постійно відтворюється різниця між 
продукцією, яка виробляється в сільському госпо‑
дарстві, та продукцією, яка була використана для 
виробництва цієї продукції протягом року, тобто 
так звана земельна рента в натуральній формі.

У розвиток фізіократичних ідей у 18 ст. сфор‑
мувалась класична політична економія, родона‑
чальником якої можна назвати шотландського 
економіста А. Сміта. У своїй найвідомішій праці 
«Багатство народів» у 1776 році він з високою 
деталізацією описав природу багатства, система‑
тизував різні аспекти функціонування ринків, 
грошової економіки, факторів виробництва і зов‑
нішньої торгівлі. Джерело багатства, за Смітом, 
не обіг, а виробництво. На відміну від фізіократів, 
А. Сміт вважає, що цінність створюється в будь‑
якій галузі матеріального виробництва, а не 
тільки в сільському господарстві. Сміт розрізняє 
в товарі два аспекти: мінову цінність і спожи‑
вчу цінність. Він відкидає спробу вивести першу 
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з другої: співвідношення мінової цінності алмаза 
і води не знаходиться ні в якої відповідності із 
співвідношенням їх споживчої цінності [9].

А. Сміт вперше сформулював ідею про те, що 
економічна діяльність окремих індивідів, що ді‑
ють винятково заради власного зиску, в підсум‑
ку призводить до багатства і добробуту всього 
суспільства. На його думку, на вільному ринку 
кожен керується власними інтересами, але вреш‑
ті система досягає рівноваги, від якої виграють 
усі. Сміт увів метафоричне поняття «невидимої 
руки ринку» — непідконтрольної сили, яка забез‑
печує гармонію в ринкових відносинах, а також 
першим порушив питання про розподіл праці та 
її продуктивність. Причиною багатства окремого 
народу автор вважає розповсюдження поділу пра‑
ці. Отже, на відміну від фізіократів, які вважали 
продуктивність властивістю тільки землі та при‑
роди, саме працю Сміт вважає тим, що забезпечує 
добробут народу, оскільки забезпечення товарами 
та послугами стало кращим, проте, якість землі та 
клімат не змінилися протягом часу [2].

Сучасні дослідження природи багатства, його 
структури та складових представлені в основному 
зарубіжними працями, в основному американських 
та європейських дослідників [11; 12; 13; 14]. До‑
слідження, як правило, полягають у пошуку від‑
повідей на два питання. По‑перше, які компоненти 
та чинники сприяють національному багатству? 
Оскільки на продуктивність економіки впливає 
портфель активів, це призводило до другого питан‑
ня: як краще керувати та підтримувати цей порт‑
фель для сприяння сталому економічному розвитку?

Так, В. Г. Амавіла у дослідженні «Національ‑
не багатство обраних країн: описовий нарис» [11] 
підтверджує що проблема оцінки та визнання на‑
ціонального багатства є невирішеною навіть у роз‑
винутих країнах. Автор зазначає, що зростання 
національного багатства залежить від прав нації 
на багатство, які регулюються національними (де‑
далі більш міжнародними) законами та нормами, 
станом та темпом зростання знань про створення 
багатства, і перш за все, значних співвідношень 
капіталу та праці. Капітал зростає за рахунок 
інвестицій; інвестиції керуються прагненням до 
винагороди, яка забезпечить майбутнє [11].

В ряді американських досліджень [11] вчені 
одностайні в наступному. Дані ринкової оцінки 
багатства наразі є обмеженими та не забезпечу‑
ють належний аналіз невикористовуваної вартості 
багатства. Безумовно, постійно робиться значний 
прогрес у напрямку оцінки неринкової вартості. 
Незважаючи на це, заниження багатства в краї‑

нах, що розвиваються, триває, оскільки бухгалте‑
ри прагнуть побачити в цих країнах подібну цін‑
ність для подібних речей, і наразі не бачать ніякої 
цінності в речах (активах), яких вони не знають 
як оцінити і відобразити на рахунках, хоча ці 
активи надають значну користь своїм власникам.

Зусилля з метою кращого вимірювання ВВП 
спонукають до пошуку показників «справжньо‑
го» багатства. У цьому відношенні дослідження 
Світового банку є значним практичним кроком 
у правильному напрямку. Але з теоретичної точки 
зору будь‑яка міра багатства, яка не відображає 
його корисності, швидше за все, є недостатньою 
для управління; тобто теорія Кейнса досі актуаль‑
на: люди не бажають багатства заради багатства, 
вони бажають того задоволення, яке доставляє їм 
багатство. Однак спроби розробити метод оцінки 
та обліку, що відображає корисність багатства, 
можуть бути в кінцевому рахунку занадто до‑
рогими для того, щоб розробити міжособистісне 
порівняння задоволеності несумісне з теорією ко‑
рисності. Наприклад, країна Болівія в 2003 році 
принаймні на 4000 доларів багатша, ніж у 1994 
році, навіть після врахування приросту населен‑
ня. Однак, звертаючись до такої країни з великим 
боргом, як Замбія, виходить, що її багатство було 
профінансовано за рахунок дорогих запозичень. 
Таким чином, хоча багатство зростає, його вар‑
тість (корисність) або, принаймні, його гранична 
корисність залишається низькою [15].

Процес, за допомогою якого країни об’єдну‑
ють та використовують свої активи для приросту 
багатства є складним. Вимір за класифікаціями 
національних багатств країн в глобальному ас‑
пекті відноситься до прерогативи Світового бан‑
ку. У книзі «Оцінка національного багатства: 
методологія та результати» [16], що видана у Де‑
партаменті охорони навколишнього середовища 
Світового банку багатство оцінюють за трьома 
компонентами: природний капітал, вироблені ак‑
тиві, людські активи (табл. 1).

Безумовно, людські ресурси та природний ка‑
пітал є головним фактором, що сприяє цьому про‑
цесу. Національна статистична методологія відно‑
сить до вартості національного капіталу: житлові, 
нежитлові будівлі та споруди, землю та права на 
природні ресурси, машини та обладнання, культи‑
вовані та нематеріальні активи. Як видно з табли‑
ці 1, ані природний капітал в повній мірі не пред‑
ставлений у національному багатстві України, ані 
людський. При цьому визнання і оцінка людського 
капіталу як складової національного багатства — 
досить поширена практика у розвинених країнах.
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Так, за методологією Світового банку [16] люд‑
ський капітал обчислюється як залишок валового 
національного продукту, який можна вважати від‑
дачею праці в сільському та несільськогосподар‑
ському секторах, беручи теперішню вартість цього 
потоку за середні продуктивні роки населення, 
а потім віднімаючи запас вироблених активів та 
міських земель. До цієї складової входить повер‑
нення до соціального капіталу.

Природний капітал обчислюється як сума запа‑
су наступних відновлюваних та невідновлюваних 
ресурсів: сільськогосподарських земель, пасовищ, 
деревини, нелісових та лісових вигод, заповідних 
територій, нафти, вугілля, природного газу, мета‑
лів та мінералів.

Сума вартості запасів машин і обладнання, спо‑
руд та міської землі в країні складає суму виро‑
блених активів у складі національного багатства.

Глобальна філософія оцінки та узагальнення 
елементів національного багатства, покладена в ос‑
нову оцінок Світового банку досить повно розкрита 
у працях А. Кунте, К. Гамільтона, Дж. Діксона, 
М. Клеменса. Оцінка багатства, зазначають автори, 
дає можливість приймати важливі політичні рішен‑
ня. По‑перше, сільськогосподарські культури та 
пасовища є дуже важливою складовою природного 

капіталу в усіх групах доходу, з відносною часткою 
50% і більше. Очевидно, для вироблення державної 
політики є надзвичайно важливим розуміти засади 
раціонального управління земельними ресурсами. 
Нестабільна практика вирощування може зіпсувати 
саму систему сільськогосподарського виробництва 
та підтримуючі її екосистеми, зменшуючи можли‑
вості для майбутніх поколінь. Це особливо стосу‑
ється країн із низьким рівнем доходу, де відносна 
частка сільськогосподарських посівів та пасовищ 
сягає 84% від загального багатства.

По‑друге, загалом у портфелі домінують повер‑
нення людських ресурсів до освіти, сировини та 
соціального капіталу. Багатство нації полягає пе‑
реважно в її людях та поєднанні індивідуальних та 
інституційних відносин, які автори назвали соці‑
альним капіталом. Побудова можливостей людей за 
допомогою освіти та охорони здоров’я може покра‑
щити людські ресурси нації та допомогти у реалі‑
зації стійкого шляху розвитку. Нам потрібно дізна‑
тись більше про побудову соціального капіталу; як 
мінімум, ми повинні бути обережними, щоб не зни‑
щити його через неефективну державну політику.

По‑третє, для країн, багатих на запаси ко‑
рисних копалин, слід наголосити на важливо‑
сті інвестування, а не споживання, віддачі від 

Таблиця 1
Елементи національного багатства, що узагальнюються за різними інституційними рівнями

Інституція, відповідальна  
за вимір та узагальнення  
інформації про багатство

Компоненти національного багатства

Світовий банк
(глобальний рівень)

 • Природний капітал
 • Вироблені активі
 • Людський капітал

Державна служба статистки
(державний рівень)

Основний капітал у СНР:
 • житлові будівлі
 • нежитлові будівлі та споруди (з урахуванням витрат на поліпшення мате‑
ріальних невироблених активів, включаючи землю, та витрат, пов’язаних 
із передачею прав власності на невироблені активи);

 • машини й обладнання;
 • культивовані активи (довгострокові біологічні активи тваринництва і 
рослинництва);

 • нематеріальні основні засоби: витрати на розвідування корисних копалин; 
засоби програмного забезпечення; інші [17].

Суб’єкти господарювання
(корпоративний рівень)

Необоротні активи
 • Нематеріальні активи
 • Основні засоби
 • Довгострокові біологічні активи
 • Інші необоротні активи

Оборотні активи
 • Запаси
 • Поточні біологічні активи
 • Гроші та їх еквіваленти
 • Інші оборотні активи

Джерело: узагальнено авторами на основі [16; 17]
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видобутку нафти, корисних копалин, вугілля, 
газу та інших вичерпних ресурсів. Проведений 
авторами аналіз свідчить про необхідність більш 
цілісного планування та обґрунтування підходу, 
який робить належний акцент на всіх різних ком‑
понентах багатства. Хоча інвестиції та підтримка 
інфраструктури важливі, це також однаково сто‑
сується сільськогосподарських угідь або людей. 
Економіки країн мають у своєму розпорядженні 
початкові надбання природних ресурсів, необро‑
бленої праці та соціального капіталу. Цей почат‑
ковий фонд, разом із інвестиціями у вироблені 
активи та людський капітал, є основою процесу 
розвитку. Стійкість цього процесу вирішальним 
чином залежить від раціонального управління, 
оцінки та обліку [16, с. 17].

За оцінками іноземних авторів, що є зокрема 
фахівцями Світового банку [16], в країнах з низь‑
ким рівнем економіки рівень оцінки природних 
компонентів багатства значно нижчий і представ‑
лений лише сільськогосподарськими угіддями. 
З цим погоджуються і вітчизняні економісти. 
О. М. Бородіна зазначає, що хоча економічна 
оцінка природних ресурсів і визначає національ‑
не багатство та впливає на статус країн у системі 
світової економіки, нині розвинутими вважають ті 
з них, багатство яких меншою мірою залежить від 
природних ресурсів, і більшою — від якості соці‑
альних інституцій, створеного капіталу (виробле‑
них активів), а також людського капіталу. Фахів‑
ці Світового банку встановили, що зі зростанням 
доходу частка природного капіталу в загальному 
багатстві зменшується, тоді як нематеріальний ка‑
пітал збільшується. У країнах з низькими дохода‑
ми частка природного капіталу в національному 
багатстві становить 26%, середніми — 13%, ви‑
сокими — 2%. Частку природного капіталу в сві‑
товому багатстві оцінюють у 4%, інтелектуаль‑
ного — 78%, відтворюваних активів — 18% [18].

Автор справедливо відзначає, що багаті кра‑
їни є багатими завдяки наявному людському та 
інтелектуальному капіталу, а також якості інсти‑
туцій, що підтримують господарську діяльність. 
В умовах переходу економіки України на ринко‑
ві засади економічна оцінка природних ресурсів 
необхідна для забезпечення рівних конкурентних 
умов господарювання, обґрунтування нормативів 
використання природних ресурсів з урахуванням 
їх відновлювальних можливостей; розроблення 
механізмів економічного стимулювання збере‑
ження природних ресурсів, заходів з їх охорони, 
визначення екологічних збитків у процесі госпо‑
дарської діяльності [18].

У дослідженні Ф. Коена, К. Гамільтона, К. Хе‑
пберна, Ф. Сперлінга, А. Тейтелбойма автори ви‑
знають, що природний капітал руйнується через 
проблеми у трьох сферах: вимірювання (оцінка), 
бухгалтерський облік; та економіка використання. 
Хоча ми маємо дедалі якісніші дані, наша здат‑
ність використовувати їх для розуміння складних 
природних систем залишається обмеженою. Зу‑
силля з метою удосконалення методології оцінки 
природних ресурсів та прийняття рішень держа‑
вою та бізнесом тривають, але вони також обме‑
жені. Нарешті, емпіричні основи економіки за‑
мінюваності залишаються слабкими, що означає, 
що до будь‑яких оцінок замінності природного 
капіталу слід ставитися з великою обережністю. 
Зокрема:
 – ринкові ціни на різні типи природного капіталу 
або відсутні, або неправильні, оцінки необ’єк‑
тивні;

 – дані про багато відповідних видів природного 
капіталу відсутні;

 – оцінки замінності застосовуються лише до 
незначних змін. Чим більший агент (наприклад, 
країна), тим важче обґрунтувати припущення, 
що їхній вплив є незначним;

 – більшість видів аналізу не враховують критично‑
го природного капіталу та критичних моментів;

 – замінність у великому (наприклад, галузево‑
му) масштабі не означає заміщення у місцевому 
масштабі;

 – замінність може різко змінюватися протягом 
різних періодів часу.
Ці занепокоєння означають, що ми стикаємось 

із серйозними ризиками для майбутнього процві‑
тання, якщо нам не вдасться створити застережні 
режими управління, одночасно посилюючи наше 
розуміння природного капіталу [19, с. 15].

Без збільшення попиту на оцінку природного 
капіталу, пропозиція фізичних та економічних да‑
них про природний капітал навряд чи буде стій‑
кою. Інституції у галузі бухгалтерського обліку, 
фінансів, бізнесу та громадянського суспільства 
повинні зіграти певну роль у притягненні держав‑
них органів до відповідальності за забезпечення 
та якість оцінки природного капіталу для бухгал‑
терських цілей. Наприклад, рейтинговим агент‑
ствам було б корисно використовувати показники 
національного багатства — включаючи розподіл 
на фізичний, людський, соціальний, природний, 
інтелектуальний та фінансовий капітал — у фор‑
муванні рейтингу країн. Тоді самі країни мали б 
сильніший стимул забезпечити точність таких 
даних, знаючи, що вони будуть розглядатися на 
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міжнародному рівні і що ці дані матимуть пози‑
тивні наслідки (як це сьогодні виглядає з публі‑
кацією даних про ВВП) [19, с. 22].

Вітчизняні дослідження питань формування 
національного багатства досить незначні і пред‑
ставлені працями таких вчених як І. М. Бобух, 
О. О. Брагарник, В. Д. Мужайло, В. В. Травін. Як 
правило дослідження стосуються складу націо‑
нального багатства, його оцінкам та відображенню 
в системі національних рахунків. Однак не дивля‑
чись на те, що категорія багатства в великій мірі 
вивчена науковцями класиками та сучасниками 
питання бухгалтерського обліку цього об’єкту 
майже не піднімається. У зв’язку з цим, в бух‑
галтерському обліку, що є головним джерелом ін‑
формації для національних рахунків ці складові 
відображені обмежено (нерухомість, культивовані 
активи, нематеріальні активи), або не відображені 
взагалі (житлові будівлі, земля, права на природні 
ресурси).

Вперше, проблема обліку багатства досліджу‑
ється в працях Ф. Кене. Метод «економічної та‑
блиці» фізичної економії, обґрунтований ним 
у ХVІІІ ст. мав за мету облікове забезпечення 
виміру національного багатства. Ф. Кене вперше 
узагальнює об’єкти обліку та контролю в земле‑
робстві: «Першочерговими благами, якими роз‑
поряджається держава, є люди, землі і худоба», 
і далі в розділі «Правила економічного управлін‑
ня» тієї ж статті додає до цих об’єктів ще облік 
витрат і доходів: «Сільське господарство виробляє 
два види багатства: одна частина річної продукції 
являє собою дохід, що належить землевласнику, 
а інша — покриття витрат, які здійснені в сіль‑
ськогосподарському виробництві» [5].

Більшість вчених одностайно погоджуються, 
що теорія фізичної економії стала не тільки ма‑
тір’ю економічної науки як науки про багатство, 
а й родоначальницею сприйняття бухгалтерського 
обліку як важливої складової частини економіч‑
ної науки, як інформаційної системи державного 
управління в цілому і галузевого управління зо‑
крема (на відміну від Л. Пачолі і його послідовни‑
ків, які розглядали основну мету бухгалтерсько‑
го обліку виключно з точки зору індивідуального 
підприємства) [20; 21].

Наступний етап формування уявлення про ба‑
гатство як об’єкт бухгалтерського обліку прослід‑
ковується в працях В. Леонтьєва. Запропонований 
ним метод «затрати‑ випуск» та метод національ‑
них рахунків (ХІХ–ХХ ст.) спрямували мету бух‑
галтерського обліку на збільшення національного 
багатства.

Вперше серед сучасних дослідників розглянув 
національне багатство через призму бухгалтер‑
ського обліку В. М. Краєвський. Автором з‑по‑
між іншого структуровано національне багатство 
за концепцією «тривимірної» вартості з викорис‑
танням організаційно‑ праксеологічного підходу до 
оцінки економічних, соціальних та екологічних 
його складових, що дозволяє зменшити ентропію 
системоутворюючих констант валової доданої вар‑
тості та відстежити атрактор конвергенції фор‑
мування обліково‑ інформаційного забезпечення 
різнорівневого управління [7].

Питання капіталізації окремих видів активів 
сільськогосподарських підприємств як фактор їх 
інвестиційної привабливості частково розглянуто 
в публікаціях, які починаючи з 2005 року фор‑
мувались в рамках становлення бухгалтерського 
обліку як інституту. Підґрунтям виділення су‑
часного — «інституціонального» етапу розвитку 
теорії бухгалтерського обліку, який дозволяє 
ставити перед обліком завдання вимірювання та 
оцінки складових національного багатства, є ряд 
досліджень та розробок, що сформували такий 
тренд його розвитку. Серед них сформульовані 
основи інституціональної теорії бухгалтерського 
обліку [21], яка визначає бухгалтерський облік 
як важливий соціально‑ економічний інститут, 
що забезпечує довіру і керованість у соціально‑ 
економічному просторі, обґрунтовує зростан‑
ня бухгалтерського обліку від однієї із функцій 
управління до вагомого і самостійного явища 
в економіці та суспільства. Дослідження питань 
інституціональної теорії бухгалтерського обліку 
удостоєні премії імені М. І. Туган‑ Барановського 
(за цикл праць з обліку і фінансової звітності, як 
інформаційної основи антикризового управління 
в умовах глобалізації).

Фундатор інституціональної теорії бухгалтер‑
ського обліку В. М. Жук сформулював наукову 
гіпотезу і дав визначення бухгалтерського обліку 
як інституту. Бухгалтерський облік, як зазначає 
автор, це Інститут, який забезпечує довіру, поро‑
зуміння і керованість у соціально‑ економічному 
середовищі за допомогою обробки та інтерпретації 
для користувачів інформації про факти та явища 
життєдіяльності організацій (підприємств) [6]. 
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку 
розглядає бухгалтерський облік не обмеженою, 
«камерально‑ економічною» чи «нормативно‑ 
технічною» системою, а суспільним соціально‑ 
економічним інститутом, складовою якого є 
інститут професійних бухгалтерів. Галузевий ас‑
пект розвитку теорії представлений розробленими 
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у свій час галузевими стандартами бухгалтерсько‑
го обліку галузеві стандарти обліку та фінансової 
звітності [22].

Сучасні дослідження спрямовані на розвиток 
інституціональних підвалин формування тео‑
рії бухгалтерського обліку та характеризуються 
системним розглядом процесів трансформації бух‑
галтерського обліку, звітності, оподаткування і ау‑
диту для сталого розвитку аграрного сектора еко‑
номіки та сільських територій, на основі сучасних 
економічних теорій з урахуванням посилення впли‑
ву галузевих чинників у функціонуванні глобальної 
економіки. У дослідженнях зазначених науковців 
неодноразово відмічалося, що подолання систем‑
ної соціально‑ економічної та гуманітарної кризи 
та досягнення сталого розвитку країни, трансфор‑
мація економічних служб аграрних підприємств 
потребують якісної інформаційної системи про по‑
казники та індикатори Цілей сталого розвитку та 
перспективи діяльності підприємств в контексті їх 
досягнення. Це ставить нові вимоги реалізації місії 
і функціональності галузевого інституту професій‑
них бухгалтерів. Вивчення цих досліджень дово‑
дить, що розвиток теоретичних засад бухгалтер‑
ського обліку, на нашу думку, має полягати саме 
у вимірі і капіталізації національного багатства.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, розвиток теоретичних засад 
бухгалтерського обліку варто обґрунтовувати че‑
рез доповнення його об’єктів, а також виокрем‑
лення макроекономічного аспекту мети, розши‑
рення функцій бухгалтерського обліку. У цьому 
аспекті термінологічний апарат бухгалтерського 
обліку потребує доповнення рядом облікових ка‑
тегорій, без яких неможливе розуміння суті про‑
понованих теоретичних узагальнень.

Макроекономічний аспект мети бухгалтер‑
ського обліку полягає в наступному. Метою бух‑
галтерського обліку має бути не лише надання 

користувачам для прийняття рішень інформації 
про фінансове становище, результати діяльності 
та рух грошових коштів підприємства, а й під за‑
безпечення капіталізації національного багатства 
через формування інформаційної бази для його 
вимірювання в системі національних рахунків.

Трактування об’єктів бухгалтерського обліку 
доцільно розширити елементами національного 
багатства, що підлягають відображенню в системі 
національних рахунків та відповідають критері‑
ям визнання в бухгалтерському обліку. Функціо‑
нальність бухгалтерського обліку варто визначати 
Макроекономічний інструмент капіталізації наці‑
онального багатства.

Потенціал суб’єкта підприємництва, на нашу 
думку, у площині бухгалтерського обліку варто 
розглядати, як сукупність ресурсів підприємства, 
що залежно від виду є, або не є об’єктом бух‑
галтерського обліку та бере участь у формуванні 
вартості підприємства.

Даними термінами доцільно доповнити, як по‑
нятійний апарат Національних положень (стан‑
дартів) бухгалтерського обліку, так і Міжнародні 
стандарти фінансової звітності.

Отриманий приріст в теорії дозволить гово‑
рити про можливість формування комплексного 
обліково‑ інформаційного забезпечення капіталіза‑
ції національного багатства загалом та потенціалу 
аграрного підприємництва і сільських територій 
зокрема.

В подальших наукових дослідженнях пропо‑
нується зосередити увагу на визначенні головних 
підходів до побудови методології обліку багатства; 
окресленні проблем неузгодженості в методології 
грошового виміру багатства в бухгалтерському 
обліку та системі національних рахунків. Це на‑
дасть змогу реалізувати місію інституту бухгал‑
терського обліку у представленні національного 
багатства в умовах сталого розвитку.
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ВІДОБРАЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  
У ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ BAS

ОТРАЖЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ BAS

DISPLAY OF THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM  
IN THE BAS SOFTWARE PRODUCT

Анотація. Вступ. Запровадження ставки єдиного податку в розмірі 2% в умовах воєнного стану призвело до появи нових 
вимог щодо можливостей програмного забезпечення відображати вищевказані зміни, які були введені Податковим кодексом 
України. Сьогодні, використання суб’єктами господарювання програмних продуктів з метою відображення нарахованих 
податків і зборів в системі бухгалтерського обліку окреслює нові горизонти щодо їх можливостей. Трансформація можли-
востей програмних продуктів під мінливі вимоги сьогодення ставить на меті автоматизувати ті ділянки бухгалтерського 
обліку, які в першу чергу, стосуються сплати та нарахування відповідних загальнодержавних та місцевих податків і зборів. 
Таким програмним продуктом може бути «BAS Бухгалтерія» (далі — BAS) від розробника Business automation software.

Мета. Метою статті є надання практичних рекомендацій з відображення спрощеної системи оподаткування у про-
грамному продукті BAS.

Результати. В результаті проведеного дослідження можна дійти висновку, що нами було розглянуто порядок відо-
браження спрощеної системи оподаткування у програмному продукті BAS, а саме платника єдиного податку третьої 
групи (2%). Вищевказаний програмний продукт дає змогу суб’єктам господарювання адаптувати належне відображення 
розрахунків за єдиним податком в системі бухгалтерського обліку, а отже може бути рекомендований до використання 
всіма платниками єдиного податку, як фізичними та юридичними особами.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на дискусії щодо скасування спро-
щеної системи оподаткування, а особливо третю групу платників єдиного податку, що оподатковуються за ставкою 2%, 
адже така система оподаткування суттєво зменшує надходження до державного бюджету у вигляді податку на прибуток, 
а також податку на додану вартість, а це в свою чергу призводить до збільшення дефіциту державного бюджету країни.

Ключові слова: єдиний податок, спрощена система оподаткування, програмний продукт, БАС.

Аннотация. Введение. Введение ставки единого налога в размере 2% в условиях военного положения привело к 
появлению новых требований по возможностям программного обеспечения отражать вышеуказанные изменения, 
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введенные Налоговым кодексом Украины. Сегодня использование субъектами хозяйствования программных продук-
тов с целью отражения начисленных налогов и сборов в системе бухгалтерского учета определяет новые горизонты 
относительно их возможностей. Трансформация возможностей программных продуктов под изменяющиеся требования 
настоящего ставит целью автоматизировать те участки бухгалтерского учета, которые в первую очередь касаются упла-
ты и начисления соответствующих общегосударственных и местных налогов и сборов. Таким программным продуктом 
может быть BAS Бухгалтерия (далее — BAS) от разработчика Business automation software.

Цель. Целью статьи является предоставление практических рекомендаций по отображению упрощенной системы 
налогообложения в программном продукте BAS.

Результаты. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что нами был рассмотрен порядок от-
ражения упрощенной системы налогообложения в программном продукте BAS, а именно плательщика единого налога 
третьей группы (2%). Вышеуказанный программный продукт позволяет субъектам хозяйствования адаптировать над-
лежащее отражение расчетов по единому налогу в системе бухгалтерского учета, а значит, может быть рекомендован к 
использованию всеми плательщиками единого налога, как физическими и юридическими лицами.

Перспективы. В дальнейших научных исследованиях предлагается сосредоточить внимание на дискуссии по отмене 
упрощенной системы налогообложения, а особенно третью группу плательщиков единого налога, облагаемых налогом 
по ставке 2%, ведь такая система налогообложения существенно уменьшает поступления в государственный бюджет в 
виде налога на прибыль, а также налога на добавленную стоимость, что в свою очередь приводит к увеличению дефи-
цита государственного бюджета страны

Ключевые слова: единый налог, упрощенная система налогообложения, программный продукт, БАС.

Summary. Introduction. The introduction of a single tax rate of 2% under martial law conditions led to the emergence of new re-
quirements for the software’s ability to reflect the above changes introduced by the Tax Code of Ukraine. Today, the use of software 
products by business entities for the purpose of displaying accrued taxes and fees in the accounting system outlines new horizons 
in terms of their capabilities. Transforming the capabilities of software products to meet today’s changing requirements aims to 
automate those areas of accounting that primarily relate to the payment and calculation of relevant national and local taxes and 
fees. Such a software product can be «BAS Accounting» (hereinafter — BAS) from the developer of Business automation software.

Purpose. The purpose of the article is to provide practical recommendations for displaying the simplified taxation system in 
the BAS software product.

Results. As a result of the conducted research, we can come to the conclusion that we considered the procedure for dis-
playing the simplified taxation system in the BAS software product, namely, the payer of the single tax of the third group (2%). 
The above- mentioned software product enables business entities to adapt the proper display of single tax calculations in the 
accounting system, and therefore can be recommended for use by all single tax payers, both individuals and legal entities.

Discussion. In further scientific research, it is suggested to focus attention on the debate on the abolition of the simplified 
taxation system, and especially on the third group of single tax payers, who are taxed at the rate of 2%, because such a taxation 
system significantly reduces income to the state budget in the form of income tax, as well as income tax added value, and this, 
in turn, leads to an increase in the country’s state budget deficit.

Key words: single tax, simplified taxation system, software product, BAS.

Постановка проблеми. Цифровізація суспіль‑
ства, зокрема сфери бухгалтерського обліку 

дозволила автоматизувати процес відображення 
в обліку нарахування та сплати єдиного податку 
в Україні. Запровадження ставки єдиного податку 
в розмірі 2% в умовах воєнного стану призвело до 
появи нових вимог щодо можливостей програмно‑
го забезпечення відображати вищевказані зміни. 
Сьогодні, використання програмних продуктів з ме‑
тою ведення бухгалтерського обліку окреслює нові 
горизонти щодо їх можливостей. Трансформація 
можливостей програмних продуктів під мінливі 
вимоги сьогодення ставить на меті автоматизувати 
ті ділянки бухгалтерського обліку, які в першу 

чергу, стосуються сплати та нарахування відпо‑
відних загальнодержавних та місцевих податків 
і зборів. Таким програмним продуктом може бути 
«BAS Бухгалтерія» (далі — BAS) від розробника 
Business automation software.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва‑
гомий внесок у дослідження питання щодо єди‑
ного податку було зроблено вітчизняними дослід‑
никами. Група дослідників К. В. Безверхий та 
О. А. Юрченко [1] аналізують впровадження мі‑
німального податкового зобов’язання для бізнесу. 
Вой наренко М. П. та Ємчук Л. В. [2] визначають 
ефективність запровадження спрощеної системи 
оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Галі‑
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цина Н. В. [3] характеризує новації у механізмі 
справляння єдиного податку в умовах пандемії 
COVID‑19. Коцупатрий М. М. та Ковач С. І. [4] 
досліджують системи оподаткування діяльності 
фізичних осіб‑підприємців в Україні. Логвінов‑
ська С. І. [5] розглядає концептуальні підходи до 
спрощеної системи оподаткування в Україні. Лу‑
ценко І. С. [6] досліджує оподаткування платників 
єдиного податку в сучасних умовах впровадження 
податкової реформи. Молдован О. О. [7] розглядає 
реформування спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності. Пушкалова Я. [8] наводить 
зміни в податковому правовому режимі ФОП 
та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням 
COVID‑19. Разом з тим залишаються не виріше‑
ними проблемні питання в частині відображення 
спрощеної системи оподаткування у програмному 
продукті BAS.

Метою статті є надання практичних рекомен‑
дацій з відображення спрощеної системи оподат‑
кування у програмному продукті BAS.

Виклад основного матеріалу. Відображення 
інформації щодо налаштування переходу на єди‑
ний податок у розмірі 2% в програмному продукті 
BAS наведено на рис. 1.

Після відображення змін в обліковій політиці 
стосовно переходу на спрощену систему податків 
у розмірі 2% в програмному продукті BAS до‑
цільно розглянути відображення даної інформації 
у документі рахунок на оплату (рис. 2).

Далі необхідно перевести товар з податково‑
го призначення «Опод. ПДВ» на «Неопод. ПДВ, 
будь‑яка госп.», для тих суб’єктів господарюван‑
ня, які були платниками ПДВ до переходу на 
сплату єдиного податку у розмірі 2%. Дана опе‑
рація виконується у програмному продукті BAS за 

Рис. 1. Відображення змін в обліковій політиці стосовно переходу на спрощену систему податків  

у розмірі 2% в програмному продукті BAS

Джерело: складено автором

Рис. 2. Рахунок на оплату у програмному продукті BAS

Джерело: складено автором
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допомогою документу Документ «Зміна податково‑
го призначення запасів». Документ «Зміна подат‑
кового призначення запасів» наведено на рис. 3.

Документ «Зміна податкового призначення за‑
пасів» служить для відображення операції зміни 
цільового призначення запасів для цілей ПДВ. 
Цю операцію необхідно здійснювати перед ви‑
користанням запасів за визначеним податковим 
призначенням, коли при прибуткуванні таких 
запасів було зазначено інше (цільове) податкове 
призначення. У деяких випадках документ змі‑
нює також і бухгалтерську собівартість запасів. 
Документ проводить коригування сум податкових 
зобов’язань з ПДВ у випадках, коли зміна цільо‑
вого призначення запасу впливає на нарахування 
податкових зобов’язань з умовного продажу. За‑
повнювати документ рекомендується наступним 
чином. У табличну частину необхідно внести не‑
обхідну номенклатуру, вказати кількість і нове 
цільове призначення. Далі можна автоматично 
підібрати партії товарів. Ця дія здійснюється за 
допомогою натискання на кнопку «Заповнити по 
партіям». Далі необхідно перевірити метод кори‑

гування податкового кредиту і суму ПДВ. Кноп‑
ка «Оновити суми» дозволяє перезаповнити суми 
в рядках табличної частини.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. В результаті проведеного дослідження 
можна дійти висновку, що нами було розглянуто 
порядок відображення спрощеної системи опо‑
даткування у програмному продукті BAS, а саме 
платника єдиного податку третьої групи (2%). 
Вищевказаний програмний продукт дає змогу 
адаптувати належне відображення розрахунків 
за єдиним податком в системі бухгалтерського 
обліку, а отже може бути рекомендований до ви‑
користання всіма платниками єдиного податку, 
як фізичними та юридичними особами.

В подальших наукових дослідженнях пропону‑
ється зосередити увагу на дискусії щодо скасуван‑
ня спрощеної системи оподаткування, а особливо 
третю групу платників єдиного податку, що опо‑
датковуються за ставкою 2%, адже така система 
оподаткування суттєво зменшує надходження до 
державного бюджету у вигляді податку на прибу‑
ток, а також податку на додану вартість.

Рис. 3. Документ «Зміна податкового призначення запасів» у програмному продукті BAS

Джерело: складено автором
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АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ  
ДЕКЛАРАЦІЇ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

THE ALGORITHM FOR COMPILING THE TAX DECLARATION  
OF THE PAYER OF THE UNIFORM TAX UNDER THE CONDITIONS  

OF THE STATE OF MARTIAL

Анотація. Вступ. Традиційно запровадження нових податків (наприклад, 2% єдиного податку) призводило до необ-
хідності затвердження відповідної форми податкової декларації як для фізичних, так і юридичних осіб. Так сталося і цього 
разу. Форму податкової декларації платників єдиного податку третьої групи на період дії воєнного та надзвичайного 
стану в Україні було затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124 «Про затверджен-
ня форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану 
в Україні». Загалом податкова декларація платників єдиного податку третьої групи має дуже спрощений вигляд, який 
складається з трьох частин та двох додатків. В той же час необхідно мати відповідний набір інструментів для правильного 
заповнення відповідних рядків такої податкової декларації. Таким інструментом може виступати алгоритм складання 
податкової декларації платника єдиного податку в умовах воєнного стану.

Мета. Метою статті є розробка алгоритму складання податкової декларації платника єдиного податку в умовах 
воєнного стану.

Результати. В процесі проведеного дослідження було ідентифіковано порядок заповнення податкової декларації 
платників єдиного податку в умовах воєнного стану. Запропонований алгоритм заповнення рядків такої декларації 
уможливив її правильне складання, що в свою чергу буде корисно для всіх юридичних осіб, які складають таку податкову 
декларацію, а органам Державної податкової служби України запропонований алгоритм стане в нагоді при проведенні 
перевірок платників єдиного податку.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на дискусії щодо дослідженні до-
цільності існування спрощеної системи оподаткування, яка з одного боку є каталізатором для розвитку малого бізнесу, 
а з іншого інструментом для мінімізації податкових платежів до державного бюджету.

Ключові слова: єдиний податок, податкова декларація, алгоритм складання, платники податків, воєнний стан.

Summary. Introduction. Traditionally, the introduction of new taxes (for example, 2% of the single tax) led to the need to 
approve the appropriate form of tax declaration for both individuals and legal entities. It happened this time as well. The form of 
the tax declaration of payers of the single tax of the third group for the period of martial law and state of emergency in Ukraine 
was approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated April 26, 2022 No. 124 «On approval of the form of the 
tax declaration of the payer of the single tax of the third group for the period of martial law and state of emergency in Ukraine 
«. In general, the tax declaration of taxpayers of the single tax of the third group has a very simplified form, which consists 
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of three parts and two appendices. At the same time, it is necessary to have an appropriate set of tools to correctly fill in the 
relevant lines of such a tax declaration. Such a tool can be an algorithm for drawing up a tax declaration of a single tax payer 
under martial law.

Purpose. The purpose of the article is to develop an algorithm for drawing up a tax declaration of a single tax payer under 
martial law.

Results. In the course of the research, the procedure for filling out the tax declaration of single tax payers under martial 
law conditions was identified. The proposed algorithm for filling out the lines of such a declaration made it possible to make it 
correctly, which in turn will be useful for all legal entities that prepare such a tax declaration, and the proposed algorithm will be 
useful for the authorities of the State Tax Service of Ukraine when conducting inspections of single tax payers.

Discussion. In further scientific research, it is proposed to focus attention on the discussion regarding the study of the 
feasibility of the existence of a simplified taxation system, which on the one hand is a catalyst for the development of small 
businesses, and on the other hand is a tool for minimizing tax payments to the state budget.

Key words: single tax, tax declaration, compilation algorithm, taxpayers, martial law.

Постановка проблеми. Традиційно запроваджен‑
ня нових податків (наприклад, 2% єдиного 

податку (далі — ЄП)) призводило до необхідності 
затвердження відповідної форми податкової декла‑
рації як для фізичних, так і юридичних осіб. Так 
сталося і цього разу. Форму податкової декларації 
платників єдиного податку третьої групи на пе‑
ріод дії воєнного та надзвичайного стану в Україні 
(далі — податкової декларації) було затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 26 квіт‑
ня 2022 року № 124 «Про затвердження форми 
податкової декларації платника єдиного податку 
третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного 
стану в Україні» [1]. Загалом податкова декларація 
платників єдиного податку третьої групи має дуже 
спрощений вигляд, який складається з трьох ча‑
стин та двох додатків. В той же час необхідно мати 
відповідний набір інструментів для правильного 
заповнення відповідних рядків такої податкової 
декларації. Таким інструментом може виступати 
алгоритм складання податкової декларації плат‑
ника єдиного податку в умовах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач‑
ний вклад у формування базових положень та 
концепцій в частині єдиного податку зроблено 
вітчизняними дослідниками. Провідні українські 
автори К. В. Безверхий та О. А. Юрченко [2] до‑
сліджують мінімальне податкове зобов’язання для 
бізнесу. Дмитрів В. І. [3] виокремлює особливості 
застосування спрощеної системи оподаткування 
в Україні. Іванишина О. С. та Деміденко Л. С. [4] 
розглядають спрощену система оподаткування, об‑
ліку та звітності. Коцупатрий М. М. та Ковач С. І. 
[5] аналізують системи оподаткування діяльності 
фізичних осіб‑підприємців в Україні Колектив ві‑
тчизняних дослідників І. С. Кавова, В. П. Карєв, 
О. І. Малишкін, С. М. Семенова та С. М. Шуля‑
ренко [6] характеризують гармонізацію бухгалтер‑

ського обліку та оподаткування на підприємствах 
України в контексті нормативів ЄС. Мальшако‑
ва С. [7] проводить аналіз систем оподаткуван‑
ня. Онищенко В. [8] наводить огляд податкових 
змін. Разом з тим залишаються не вирішеними 
проблемні питання в частині алгоритму складання 
податкової декларації платника єдиного податку 
в умовах воєнного стану.

Метою статті є розробка алгоритму складання 
податкової декларації платника єдиного податку 
в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. У першій части‑
ні податкової декларації пропонується заповнити 
суму доходу за місяць та суму податкового зо‑
бов’язання у гривнях у копійках.

У другій частині декларації зазначається, що 
земельні ділянки, віднесені до сільськогоспо‑
дарських угідь в інших розмірах (у тому числі 
альвеолярних), заповнюються платником (за фік‑
сованою ставкою 2%) власником, орендарем, 
користувачем, які зобов’язані оподатковуватись 
податком. станом на грудень поточного року 
У складі декларації подати заяву для розрахунку 
загальної суми мінімального податку до сплати.

Частина III податкової декларації спрямова‑
на на виправлення помилок самостійно, допуще‑
них у минулих звітних періодах, і, відповідно, 
встановлення зобов’язань, пов’язаних із такими 
виправленнями. Окрім основної частини, до по‑
даткової декларації також передбачено подання 
додатків (якщо вони заповнені):

1) Додаток 1 «Розрахунок загального міні‑
мального податкового зобов’язання за податко‑
вий (звітний) рік». Подають його платники ЄП 
за ставкою 2% зі статусом власників, орендарів, 
користувачів на інших умовах (у т. ч. на умовах 
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до 
сільськогосподарських угідь, у яких виникає 
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Таблиця 1
Алгоритм заповнення розділу «Заголовна частина»

Назва показника Код рядка Пояснення щодо заповнення

Тип декларації 1

У рядку 1 ставиться відмітка «X»:
 • у полі «Звітна» — якщо подається поточна звітна декларація;
 • у полі «Звітна нова» — якщо в поданій раніше декларації була допу‑
щена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації 
до настання граничного терміну її подання;

 • у полі «Уточнююча» — якщо виправляються помилки в поданій ра‑
ніше декларації після настання граничного терміну подання 
декларації

Податковий (звітний) 
період

2
У рядку 2 проставляється звітний (податковий) місяць (вказується 
арабська цифра 1–12) та звітний рік (наприклад, 2022)

Податковий (звітний) пе‑
ріод, який уточнюється

3

У рядку 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється 
(у разі подання уточнюючої декларації).
Для уточнюючої декларації звітний (податковий) період (рядок 2) та 
звітний (податковий) період, що уточнюється (рядок 3), заповнюються 
однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) пе‑
ріоду, що уточнюється

Найменування контролю‑
ючого органу, до якого 
подається декларація

4
У рядку 4 вказується найменування фіскального органу, до якого по‑
дається декларація

Платник 5
У рядку 5 зазначається найменування суб’єкта господарювання для 
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для 
фізичної особи — підприємця

Код за ЄДРПОУ, реєстра‑
ційний номер облікової 
картки платника подат‑
ків або серія (за наявно‑
сті) та номер паспорта

6

У рядку 6 зазначається присвоєний юридичній особі код ЄДРПОУ. Від‑
повідно до пп. 1 п. 2.2 Порядку обліку платників податків і зборів код 
за ЄДРПОУ є податковим номером платників податків.
Юридичні особи, які не мають коду за ЄДРПОУ, зазначають реєстра‑
ційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється кон‑
тролюючим органом.
Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які 
через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстрацій‑
ного номера облікової картки платника податків та офіційно повідоми‑
ли про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті

Податкова адреса
Електронна адреса

7

У рядку 7 зазначається податкова адреса (місце проживання) платника 
податку.
Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будин‑
ку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не 
є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий 
індекс. Загальноприйнятими є також скорочення «вул.» замість «вули‑
ця», «буд.» замість «будинок» тощо.
Також у рядку 7 вказується електронна адреса та номер телефону плат‑
ника

Джерело: складено автором на основі [1]

Таблиця 2
Алгоритм заповнення розділу І. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

Найменування рядка Код рядка Пояснення щодо заповнення

Обсяг доходу за податковий (звітний) місяць, 
що оподатковується за ставкою 2 відсотки до‑
ходу

01
У рядку 1 зазначається обсяг доходу за податковий 
(звітний) місяць, що оподатковується за ставкою 2% 
доходу

Сума податкових зобов’язань за податковий 
(звітний) місяць (рядок 01 х 2 відсотки)

02

У рядку 2 зазначається сума податкових зобов’язань 
за податковий (звітний) місяць.
Значення рядка розраховується за формулою:
р. 01 х 2%

Джерело: складено автором на основі [1]
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Таблиця 3
Алгоритм заповнення розділу ІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку  

з урахуванням позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового  
зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат  

на оренду земельних ділянок

Найменування рядка Код рядка Пояснення щодо заповнення

Позитивне значення різниці між сумою 
загального мінімального податкового зо‑
бов’язання та загальною сумою сплаче‑
них податків, зборів, платежів та витрат 
на оренду земельних ділянок (рядок 04 
колонки 3 розділу ІІ додатка 1)

03

У рядку 3 зазначається позитивне значення різниці між 
сумою загального мінімального податкового зобов’язан‑
ня та загальною сумою сплачених податків, зборів, пла‑
тежів та витрат на оренду земельних ділянок.
До рядка переносять суму, розраховану в р. 04 гр. 3 
розд. ІІ додатка 1
Рядок 3 заповнюється платниками єдиного податку тре‑
тьої групи зі ставкою 2% доходу — власниками, оренда‑
рями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах 
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільсько‑
господарських угідь, у яких виникає обов’язок подавати 
додаток із розрахунком загального мінімального подат‑
кового зобов’язання у складі податкової декларації за 
грудень поточного року (п. 2971.1 ПКУ)

Сума єдиного податку до сплати з ураху‑
ваням позитивного значення різниці між 
сумою загального мінімального податко‑
вого зобов’язання та загальною сумою 
сплачених податків, зборів, платежів та 
витрат на оренду земельних ділянок (ря‑
док 02 + рядок 03)

4

У рядку 4 зазначається сума єдиного податку до сплати 
з урахуваням позитивного значення різниці між сумою 
загального мінімального податкового зобов’язання та за‑
гальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та 
витрат на оренду земельних ділянок.
Значення рядка розраховується за формулою: 
р. 02 + р. 03
Рядок 4 підлягає обов’язковому заповненню у податковій де-
кларації платника єдиного податку третьої групи за грудень 
відповідного поточного року

Джерело: складено автором на основі [1]

Таблиця 4
ІІІ. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням  

самостійно виявлених помилок

Найменування рядка Код рядка Пояснення щодо заповнення

Сума єдиного податку за даними раніше 
поданої декларації, що уточнюється (ря‑
док 02 або 04 декларації, що уточнюєть‑
ся)

05

У рядку 05 зазначається сума єдиного податку за да‑
ними раніше поданої декларації, що уточнюється. 
Дані до рядка 05 переносяться з рядка 02 або рядка 04 
декларації, що уточнюється

Уточнена сума податкових зобов’язань за 
податковий (звітний) період, у якому ви‑
явлена помилка

06
У рядку 06 зазначається уточнена сума податкових зо‑
бов’язань за податковий (звітний) період, у якому вияв‑
лена помилка

Сума єдиного податку до збільшен‑
ня у зв’язку з виправленням помилки 
(рядок 05 — рядок 06, якщо рядок 05 > 
рядка 06)

07

У рядку 07 зазначається сума єдиного податку до збіль‑
шення у зв’язку з виправленням помилки.
Значення рядка розраховується за формулою: 
р. 06 — р. 05,
якщо р. 06 > р. 05

Сума єдиного податку до зменшен‑
ня у зв’язку з виправленням помилки 
(рядок 05 — рядок 06, якщо рядок 05 > 
рядка 06)

08

У рядку 08 зазначається сума єдиного податку до змен‑
шення у зв’язку з виправленням помилки.
Значення рядка розраховується за формулою: 
р. 05 — р. 06,
якщо р. 05 > р. 06

Джерело: складено автором на основі [1]
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буде навести алгоритм складання розділу ІІІ по‑
даткової декларації.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, проведене дослідження дало змогу 
ідентифікувати порядок заповнення податкової де‑
кларації платників єдиного податку в умовах воєн‑
ного стану. Запропонований алгоритм заповнення 
рядків такої декларації уможливив її правильне 
складання, що в свою чергу буде корисно для всіх 
юридичних осіб, які складають таку податкову де‑
кларацію, а органам Державної податкової служби 
України запропонований алгоритм стане в нагоді при 
проведенні перевірок платників єдиного податку.

В подальших наукових дослідженнях пропо‑
нується зосередити увагу на дискусії щодо дослі‑
дженні доцільності існування спрощеної системи 
оподаткування, яка з одного боку є каталізатором 
для розвитку малого бізнесу, а з іншого інстру‑
ментом для мінімізації податкових платежів до 
державного бюджету.

обов’язок подавати додаток із розрахунком за‑
гального мінімального податкового зобов’язання 
у складі податкової декларації за грудень;

2) Додаток 2 «Відомості про суми нарахованого 
доходу застрахованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску». Його подають ФОП — платники 
ЄП за ставкою 2% у разі визначення ЄСВ разом 
із декларацією за грудень.

Алгоритм заповнення заголовної частини по‑
даткової декларації (табл. 1).

Після заповнення заголовної частини податко‑
вої декларації доцільно буде ознайомитись з ал‑
горитмом заповнення розділу І такої декларації 
(табл. 2).

Охарактеризувавши заповнення розділу 1 «Роз‑
рахунок податкових зобов’язань з єдиного подат‑
ку» (табл. 2) доцільно навести порядок заповне‑
ння розділу ІІ податкової декларації (табл. 3).

Після ознайомлення з алгоритмом заповнення 
розділу ІІ (табл. 3) податкової декларації, доречно 
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ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ,  
ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС–СТРУКТУР

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING  
THE FORMATION OF A SYSTEM FOR MONITORING  

THE ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES

Анотація. У статті проведено оцінювання та аналізування чинників, які впливають на формування системи моніторингу 
діяльності бізнес- структури. Нами використано експертне дослідження, яке дозволило визначити чинники, які формують 
системи моніторингу діяльності бізнес- структур, а пізніше оцінено їхню відносну значущість. Для урахування чинників, які 
впливають на формування системи моніторингу діяльності бізнес- структур застосовано кластерний аналіз, а також викори-
стано ізоморфну та ізотонну подібність множини виокремлених чинників. Визначено середні бали, які призначені експертами 
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для кожного чинника. Виявлено прямі і опосередковані зв’язки як між факторами, так і між самими кластерами. Для цього 
використано специфікації klast_izomorf_trek і klast_izoton_trek для Microsoft Office Excel. Побудовано інтегровану модель 
зв’язків між чинниками, що впливають на формування системи моніторингу діяльності бізнес- структур, які є лінійно та опо-
середковано пов’язані один з одним. Здійснено класифікацію чинників, які впливають на формування системи моніторингу 
діяльності бізнес- структур. Запропонована класифікація може бути практично застосована керівниками бізнес- структур 
під час аналізування якості моніторингу і прийняття коригувальних рішень стосовно обрання видів інформації і джерел їх 
отримання, методів моніторингу, а також підбору кадрів, які відповідальні за моніторинг. Запропоновано механізм комп-
лексу заходів, спрямованих на використання резервів для покращання якості мотіторингу діяльності бізнес- структури. До-
ведено, що запровадження комплексу заходів, спрямованих на використання резервів для покращання якості моніторингу 
діяльності бізнес- структур дозволило б системі моніторингу зосередити аналітичний потенціал менеджерів на проблемних 
аспектах розвитку бізнес- структури, причини яких лежать у їхньому зовнішньому середовищі. Необхідним є досягнення такої 
якості моніторингу, за якої характер дії виокремлених чинників на досліджуваний об’єкт за замовчуванням є позитивним.

Ключові слова: бізнес- структура, моніторинг, види інформації, кластерний аналіз, експертне опитування.

Summary. The article assesses and analyzes the factors influencing the formation of a system for monitoring the activities 
of business structure. We used an expert study, which allowed us to determine the factors that form the systems for monitoring 
the activities of business structures, and later assessed their relative importance. To take into account the factors influencing 
the formation of a system for monitoring the activities of business structures, cluster analysis was applied, and the isomorphic 
and isotonic similarity of a set of highlighted factors was used. The average scores assigned by experts for each factor are 
determined. Direct and indirect connections between the factors and between the clusters themselves have been identified. 
Specifications are used for this of KLAST_IZOMORF_TREK and KLAST_IZOTON_TREK for Microsoft Office Excel. An integrat-
ed model of relationships between the factors influencing the formation of a system for monitoring the activities of business 
structures, which are linearly and indirectly related to each other, has been built. The classification of factors influencing the 
formation of a system for monitoring the activities of business structures has been carried out. The proposed classification 
can be practically applied by the heads of business structures when analyzing the quality of monitoring and making corrective 
decisions on the selection of types of information and sources of their receipt, monitoring methods, as well as the selection of 
personnel responsible for monitoring. A mechanism is proposed for a set of measures aimed at using reserves to improve the 
quality of monitoring the activities of a business structure. It is proved that the introduction of a set of measures aimed at using 
reserves to improve the quality of monitoring the activities of business structures would allow the monitoring system to focus 
the analytical potential of managers on problematic aspects of the development of a business structure, the causes of which 
lie in their external environment. It is necessary to achieve such quality of monitoring, in which the nature of the action of the 
selected factors on the object under study is positive by default.

Key words: business structure, monitoring, types of information, cluster analysis, expert survey.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні від‑
буваються дуже стрімкі технологічні, еко‑

номічні і соціальні зміни. Для бізнес‑ структур 
актуальним залишається активний розвиток і за‑
безпечення ефективності функціонування на ринку. 
Тому, якщо бізнес‑ структура має намір успішно 
розвиватися і прагне досягти певних позитивних 
результатів, їй необхідно впроваджувати нові або 
удосконалювати існуючі методи ведення бізнесу, 
застосовувати інноваційні управлінські рішен‑
ня, вдало визначати чинники, які безпосередньо 
впливають на діяльність бізнес‑ структури, а також 
активно проводити моніторинг економічного стану 
і результативності не тільки своєї діяльності, а й 
конкурентів. Зважаючи на вказане вище, постає 
актуальне питання щодо визначення і оцінювання 
чинників, які впливають на формування системи 
моніторингу діяльності бізнес‑ структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
відомо, оцінювання та аналізування чинників, які 
впливають на формування системи моніторингу ді‑
яльності бізнес‑ структури розпочинається із поста‑
новки цілей системи моніторингу [1]. Значний вне‑
сок у вирішення проблемних питань (теоретичних, 
практичних) з моніторингу різних сфер діяльно‑
сті підприємств зробили такі вчені‑ економісти та 
практики: К. Жадько [2], Л. Кучер, О. Павленко, 
О. Головіна, О. Шайда, І. Франів, В. Дзвоник [3], 
Т. Процюк, С. Леськів [4], Л. Українська, Г. Ря‑
бик [5], A. Jalali, P. Johannesson [6], S. Kusari, 
S. Hoeffler, D. Iacobucci [7], P. Lind [8], S. K. Miller 
[9], B. Wetzstein, P. Leitner, F. Rosenberg, I. Bran‑
dic, S. Dustdar, F. Leymann [10] та інші. Водночас, 
визнаючи теоретичну і практичну цінність окре‑
мих досліджень за проблемою, а також враховую‑
чи інформацію у праці [11], доцільно зазначити, 
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що більшість дослідників трактують моніторинг 
як постійне спостереження за певним явищем 
або процесом з метою виявлення його відповід‑
ності бажаному результату. Поряд з тим, критич‑
ний аналіз авторських підходів показав, що не 
існує якогось єдиного підходу щодо оцінювання 
та проведення аналізу чинників, які впливають 
на формування системи моніторингу діяльності 
бізнес‑ структур. Також важливим завданням є 
розроблення механізму комплексу заходів, спря‑
мованих на використання резервів для покращан‑
ня якості моніторингу діяльності бізнес‑ структури.

Мета статті. Метою статті є визначити, оці‑
нити та проаналізувати чинники, які впливають 
на формування системи моніторингу діяльності 
бізнес‑ структур.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
результатами проведеного експертного досліджен‑
ня з’ясовано і виокремлено чинники, які вплива‑
ють на формування системи моніторингу діяльно‑
сті бізнес‑ структур, а також оцінено їхню відносну 
значущість. Для опитування було обрано 5‑ть тор‑
говельних компаній з найбільшим обсягом дохо‑
ду за період 2017–2021 рр., а саме: Фоззі‑ Фуд, 
Епіцентр К, ВОГ Рітейл, МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна, Ашан Україна Гіпермаркет. Респонден‑
тами виступали топ‑менеджери даних компаній, 
які мають досвід роботи більше 3‑х років.

Так, серед чинників було виділено такі основ‑
ні: a) поінформованість суб’єктів управління, які 
виконують функцію моніторингу; b) вмотивова‑
ність суб’єктів управління, які виконують функ‑
цію моніторингу; c) рівень кваліфікації суб’єктів 
управління, які виконують функцію моніторингу; 
d) дисциплінованість і відповідальність суб’єктів 

управління, які виконують функцію моніторингу; 
i) формалізованість управлінських процесів; f) ав‑
томатизація системи моніторингу.

Розмах оцінок по кожному чиннику досить ви‑
сокий і майже однаковий — 80–90 балів. Це під‑
тверджує об’єктивність експертного оцінювання.

Результати експертного оцінювання чинників 
показали, що найбільш значущими виявились 
чинники d (44,41 бала) і с (40,88 бала). Значущість 
інших чинників оцінена також досить високо. 
У середньому від 37,94 бала до 40,29 бала (рис. 1).

Для урахування чинників, які впливають на 
формування системи моніторингу діяльності бізнес‑ 
структур, замало знати їхню відносну значущість. 
Тут важливо знати — як ці чинники пов’язані 
один з одним. Для виконання цього завдання не‑
обхідно застосувати кластерний аналіз. Проаналі‑
зуємо ізоморфну та ізотонну подібність множини 
виокремлених вище чинників. Ізоморфна подіб‑
ність є структурною, а ізотонна — параметрична 
[3; 12]. Кластерний аналіз, що містить і враховує 
виявлення ізоморфної та ізотонної подібності дослі‑
джуваних об’єктів, передбачає побудову матриць 
ізоморфних та ізотонних відстаней (рис. 2) між 
досліджуваними чинниками.

Обчислення здійснюються за формулами (1)–(6) 
[12] (С. Лапач, А. Чубенко, П. Бабич):

1) розподіл ізоморфних відстаней за допомогою 
нормування шкал:
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Рис. 1. Середні бали, призначених експертами кожному чиннику (a, b, c, d, i, f)
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Матриця ізоморфних відстаней

1 2 3 4 5 6

1 0 0,180891 0,219674 0,178418 0,188088 0,197746

2 0,180891 0 0,162567 0,190792 0,148737 0,176298

3 0,219674 0,162567 0 0,206044 0,183475 0,184915

4 0,178418 0,190792 0,206044 0 0,190766 0,161483

5 0,188088 0,148737 0,183475 0,190766 0 0,157058

6 0,197746 0,176298 0,184915 0,161483 0,157058 0

Матриця ізотонних відстаней

1 2 3 4 5 6

1 0 0,644798 0,364043 0,953785 0,463031 0,168617

2 0,644798 0 1,008841 1,598584 0,181767 0,476181

3 0,364043 1,008841 0 0,589743 0,827074 0,53266

4 0,953785 1,598584 0,589743 0 1,416817 1,122402

5 0,463031 0,181767 0,827074 1,416817 0 0,294415

6 0,168617 0,476181 0,53266 1,122402 0,294415 0

Рис. 2. Матриці ізоморфних та ізотонних відстаней

Таблиця 1
Мінімальні відстані між досліджуваними чинниками

Чинники Ізоморфні відстані Чинники Ізотонні відстані

2–1 0,180891 6–1 0,168617

5–2 0,148737 5–2 0,181767

2–3 0,162567 1–3 0,364043

6–4 0,161483 3–4 0,589743

2–5 0,148737 6–5 0,294415

5–6 0,157058 1–6 0,168617

де ijX  — значення j‑ї ознаки для і‑го чинника.

2) визначення відстані між двома чинниками:
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3) вибір критичної точки для розбиття чинни‑
ків на кластери:
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( , )llC p q  — відстань між елементами р і q, які 
належать до l‑ї групи; 
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= — відстань між елементом р і сусіднім 
елементом в групі l; 

lP  — кількість елементів в групі l; 
G — кількість груп.

4) розподіл ізотонних відстаней за допомогою 
нормування шкал:
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де ijx  — значення j‑го показника для і‑го чинника.

5) визначення мінімальних значень для кож‑
ного чинника:

1

;
m

i ij
j

w V
=

= ∑                         (5)

6) визначення відстані між двома об’єктами:

.ij i jd = ω − ω                        (6)

Наведені у цих матрицях дані слід проаналізу‑
вати на предмет виявлення мінімальних відстаней 
між чинниками (табл. 1).
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Маючи інформацію про групи чинників (класте‑
ри) зробимо спробу виявити прямі і опосередковані 
зв’язки як між факторами, так і між самими клас‑
терами. Для цього скористаємось специфікаціями 
klast_izomorf_trek і klast_izoton_trek для Microsoft 
Office Excel і отримуємо такі ланцюжки чинників 
і матриці міжланцюжкових відстаней — рис. 3.

Отож, скориставшись отриманими вище да‑
ними, побудуємо інтегровану модель зв’язків 

між чинниками, які впливають на формування 
системи моніторингу діяльності бізнес‑ структур 
(рис. 4).

Як бачимо з рис. 3 і 4, за структурною подіб‑
ністю загальна сукупність факторів розпалась на 
два кластери: перший — а, другий — усі інші. 
У свою чергу, за ознакою параметричної подібно‑
сті утворилось три кластери: перший — a, b i c, 
другий — d, третій — i, f. Інтегруючи утворені 
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1) ланцюжки, які отримані на основі klast_izomorf_trek: 

1) 1 0,178418 4     

2) 2 0,148737 5 0,183475 3 0,184915 6 

 

2) матриця міжланцюжкових відстаней, яка отримана на основі 

klast_izomorf_trek: 
Ланцюжки 1 2  

1 0 0,161483  

 (0; 0) (4; 6)  

2 0,161483 0  

 (4; 6) (0; 0)  

Мінімальні відстані 0,161483 0,161483  

між ланцюжками (1; 2) (2; 1)  
 

3) ланцюжки, які отримані на основі klast_izoton_trek: 

1) 1 0,168617 6 0,53266 3 0,589743 4 

2) 2 0,181767 5     

 

4) матриця міжланцюжкових відстаней, яка отримана на основі 

klast_izoton_trek: 
Ланцюжки 1 2  

1) 0 0,294415  

 (0; 0) (6; 5)  

2) 0,294415 0  

 (6; 5) (0; 0)  

Мінімальні відстані 0,294415 0,294415  

між ланцюжками (1; 2) (2; 1)  

 
Рис. 3. Матриці ізоморфних та ізотонних відстаней 
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кластери маємо перетин множин, в структурі 
яких є синглетони — a i d (див. рис. 4). Попри 
це, усі елементи утворених кластерів пов’язані 
між собою лінійними (a‑f; a‑d; d‑f; d‑c; c‑f; c‑i; 
f‑i; i‑b) або опосередкованими зв’язками (a‑c; a‑i; 
a‑b; f‑b; i‑d; d‑b; c‑b), що вказує на важливість їх‑
нього урахування під час моніторингу і прийняття 
коригувальних рішень.

Побудована інтегральна модель є сукупністю 
чинників, що лінійно та опосередковано пов’язані 
один з одним. Вони можуть викликати каузальні 

зв’язки, тому їхню сукупність доцільно першочер‑
гово виявляти та аналізувати під час формування 
системи моніторингу діяльності бізнес‑ структур. 
З метою її алгоритмізованого використання 
під час процесу моніторингу діяльності бізнес‑ 
структур необхідним є класифікування чинників, 
які впливають на формування системи моніторин‑
гу діяльності бізнес‑ структур (табл. 2).

Запропонована класифікація у табл. 2 може 
бути практично застосована керівниками бізнес‑ 
структур під час аналізування якості моніторингу 
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Отож, скориставшись отриманими вище даними, побудуємо 

інтегровану модель зв’язків між чинниками, які впливають на формування 

системи моніторингу діяльності бізнес-структур (рис. 4). 

 
Рис. 4. Інтегрована модель зв’язків між чинниками, які впливають на 

формування системи моніторингу діяльності бізнес-структур 
Умовні позначення: суцільною лінією позначено чинники; пунктирною лінією – 

кластери; жирною – лінійні та опосередковані зв’язки між чинниками 
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Таблиця 2
Класифікація чинників, які впливають на формування системи моніторингу  

діяльності бізнес- структур

Класифікаційні ознаки Види чинників

За змістом Чинник поінформованості суб’єктів управління, які виконують функцію моніто‑
рингу; чинник вмотивованості суб’єктів управління, які виконують функцію моні‑
торингу; чинник рівня кваліфікації суб’єктів управління, які виконують функцію 
моніторингу; чинник дисциплінованості і відповідальності; чинник формалізовано‑
сті управлінських процесів; автоматизація системи моніторингу

За відносною значущістю Чинники, які суттєво впливають на досліджуваний об’єкт; чинники, які несуттєво 
впливають на досліджуваний об’єкт

За подібністю Чинники за структурною подібністю; чинники за параметричною подібністю; ком‑
біновані чинники

За зв’язками Чинники, пов’язані лінійними зв’язками; чинники, пов’язані опосередкованими 
зв’язками

За характером впливу на 
досліджуваний об’єкт

Чинники, які позитивно впливають на досліджуваний об’єкт; чинники, які негатив‑
но впливають на досліджуваний об’єкт
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і прийняття коригувальних рішень стосовно: об‑
рання видів інформації і джерел їх отримання, 
методів моніторингу [13], а також підбору кадрів 
відповідальних за моніторинг.

У 2022 р. у середовищі досліджуваних бізнес‑ 
структур проводилось експертне опитування на 
предмет характеру впливу виокремлених нами 
чинників (a, b, c, d, i, f) на досліджуваний об’єкт 
(рис. 5).

Внаслідок опитування респондентів виявилось, 
що лише 6% опитаних позитивно оцінили вплив 
чинника — вмотивованості суб’єктів управління, 
які виконують функцію моніторингу на якість мо‑
ніторингу і лише 8% питаних позитивно оцінюють 
чинник рівня кваліфікації суб’єктів управління, 
які виконують функцію моніторингу. Як наслідок, 
є підстави для припущення того, що серед мене‑
джерів бізнес‑ структур у цілому досить низька 
мотивація до виконання якісного моніторингу ді‑
яльності бізнес‑ структур, тобто — вони виконують 
цю функцію формально. Якщо взяти до уваги те, 
що загалом невисоким є також рівень кваліфіка‑
ції менеджерів, а також має місце низький рівень 
формалізованості системи моніторингу (15%, див. 
рис. 5), то можна стверджувати, що у більшості 
бізнес‑ структур є суттєві резерви для покращання 
якості моніторингу діяльності бізнес‑ структур.

На рис. 6 наведено механізм комплексу захо‑
дів, спрямованих на використання резервів для 
покращання якості моніторингу діяльності бізнес‑ 
структури.

У якості таких резервів доцільно розглядати:
 – впровадження у бізнес‑ структурах системи 
управління за цілями (це передбачає, що цілі 

загальноорганізаційні розподіляються на декіль‑
ка більш дрібних цілей окремих структурних 
компонентів бізнес‑ структури, які своєю чер‑
гою трансформуються в цілі підрозділів учасни‑
ків бізнес‑ структури, а далі — розподіляються 
між конкретними виконавцями. Водночас цілі 
діяльності виконавців повинні бути чіткими і 
узгодженими з цілями їхніх керівників. Внас‑
лідок цього формується цільова ієрархія бізнес‑ 
структури, у якій досягнення цілей кожним із 
виконавців є передумовою реалізації цілей або 
системи цілей бізнес‑ структури загалом. Система 
управління за цілями успішно і добре апробована 
в Німеччині. Так, за дослідженнями науковця 
[14] у німецьких компаніях управління за ціля‑
ми передбачає «… спільну участь у наглядових 
радах фірм представників капіталу й найманої 
праці; існування «робітника–директора»; вироб‑
ничі ради на підприємствах, які складаються з 
робітників. Останні створюються на підприєм‑
ствах, що мають не менше 5 постійних найма‑
них працівників з правом голосу (вік — понад 
18 років, стаж роботи — не менше 6 місяців). 
При цьому роботодавці зобов’язані надавати 
найманим працівникам і раді підприємства від‑
повідну інформацію, приймати від них запити та 
пропозиції, вивчати й ураховувати думку ради 
підприємства з питань соціально‑ економічного 
розвитку останнього. …» [14, c. 126–127] (Л. Па‑
щенко). Використання «управління за цілями» 
за останні 45 років не тільки поширювалося і 
змінювалося, а й значною мірою удосконалюва‑
лося. Відомі 3‑и основні періоди у практичній 
реалізації цієї концепції [15, с. 180; 16]: 1‑й 

Рис. 5. Результати експертного опитування щодо характеру впливу чинників (a, b, c, d, i, f)  

на досліджуваний об’єкт, %
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чинників (a, b, c, d, i, f) на досліджуваний об’єкт (рис. 5). 
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період — управління за цілями застосовувало‑
ся як метод оцінювання ефективності і резуль‑
тативності окремих виконавців через призму 
спільних критеріїв для запланованих робіт; 2‑й 
період — застосування управління за цілями як 
методу планування і контролю, а оцінювання 
результативності розглядалося як важливий 
елемент управління всією бізнес‑ структурою; 3‑ій 
період — використання концепції управління 
за цілями як інтегрованого процесу управління 
бізнес‑ структурою на основі децентралізованого 

підходу. Як показують дослідження, сьогодні 
деякі бізнес‑ структури успішно продовжують 
використовувати цю концепцію, демонструючи 
переваги узгодження цілей на всіх рівнях ієрар‑
хії управління бізнес‑ структури);

 – посилення програм підвищення кваліфікації 
суб’єктів управління (реалізація цього заходу 
спрямована на те, щоб суб’єкти, які викону‑
ють функцію моніторингу діяльності бізнес‑ 
структур, перманентно набували нових ком‑
петентностей (загальних, спеціальних) щодо 

Рис. 6. Механізм комплексу заходів, спрямованих на використання резервів для покращання якості 

моніторингу діяльності бізнес‑ структури
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залучення, обробки і використання управлінської 
інформації в професійній діяльності. Програми 
підвищення кваліфікації мають бути спрямова‑
ними на: ознайомлення і освоєння менеджерами 
бізнес‑ структури сучасних інформаційних сис‑
тем і технологій; знання і розуміння сучасних 
тенденцій, потенційних проблем щодо роботи 
з ринковою і корпоративною інформацією. «… 
Сучасний підхід до підготовки та перепідготовки 
трудового потенціалу, який використовується в 
американських корпораціях, характеризується 
різноманітністю змісту, форм і методів робо‑
ти, зростанням професійного рівня спеціалістів 
служб управління людськими ресурсами, підви‑
щенням питомої ваги коштів, які витрачаються 
на ці цілі, застосуванням новітніх інформаційних 
технологій. Витрати американських компаній 
на перепідготовку та підвищення кваліфікації 
персоналу становлять до 5% прибутку не вра‑
ховуючи державних дотацій. … Перепідготовка 
та підвищення кваліфікації працівників здійс‑
нюється за такими формами: короткотермінові 
курси при школах бізнесу, вечірні курси для 
навчання середньої та вищої ланки менедж‑
менту, американські асоціації менеджменту, 
внутріфірмові курси підвищення кваліфікації 
для нижчої та середньої ланки керівництва, 
центри підвищення кваліфікації при коледжах. 
Дослідження свідчать, що у США освіта трудо‑
вого потенціалу країни стала найдинамічнішим 
сектором усієї освітньої структури. Боротьба за 
освіченого працівника набула досить стійко‑
го характеру. Приблизно третина працівників 
виробництва (29 млн. чол.) вчаться у США по‑
стійно. …» (В. Васильченко, А. Гриненко, О. 
Грішнова, Л. Керб) [17]);

 – створення системи регулярного тестування рів‑
ня мотивації суб’єктів управління, рівня їхньої 
кваліфікації та якості виконуваних функцій 
(реалізація цього заходу є доволі складним 
завданням, проте, якщо в бізнес‑ структурі впро‑
ваджено систему управління за цілями, то цей 
захід можна застосувати, і досить ефективно. Це 
передбачатиме створення відповідної команди 
аналітиків і експертів, які розроблятимуть тести 
для виявлення рівня мотивації (на практиці по‑
ширеними є системи індивідуального тестування 
мотивації А. Реана, А. Меграбяна, Т. Елерса, М. 
Магомеда‑ Емінова та інших), застосовуватимуть 
їх, формуватимуть базу відомостей і даних за 
результатами тестування, виявлятимуть явища 
і тенденції у трудовому колективі щодо зміни 
рівня і характеру мотивації, а також розробля‑

тимуть відповідні рішення щодо посилення за‑
цікавленості працівників у покращанні резуль‑
татів діяльності [18; 19]. Від рівня мотивації 
професійної діяльності працівників (керівників 
й підлеглих) залежить успіх бізнес‑ структури 
загалом. Тільки правильно мотивовані люди 
здатні досягати високих результатів у вибра‑
ній сфері, у відповідний час, при певних умо‑
вах. Менеджери (керівники) бізнес‑ структур 
повинні знати рівень мотивації до роботи своїх 
співробітників (підлеглих) як нових, так і тих, 
хто пропрацював у компанії вже багато років. 
Оцінкою рівня і питаннями індивідуальної мо‑
тивації кожного працівника бізнес‑ структури 
повинен займатися HR‑менеджер. Це дозволить 
підвищити загальну ефективність та результа‑
тивність діяльності кожного працівника, і тим 
самим підвищить рівень успіху бізнес‑ структури. 
Дослідження у цій галузі доводять, що рівень 
мотивації безпосередньо залежить від того, на‑
скільки високою є посада працівника. Особи, 
які займають високу посаду, розуміють, що від 
них багато залежить, вони звикли робити свою 
роботу на високому рівні та постійно вживати 
заходів для покращення своїх професійних на‑
вичок тощо. Бізнес‑ структура, працівники якої 
правильно мотивовані, завжди досягає високого 
рівня розвитку і успіху [18]);

 – активізування процесів формалізації процесів 
управління, в тому числі систем моніторингу 
(формалізація процесів управління є ознакою 
розвитку системи менеджменту бізнес‑ структури. 
Процеси формалізації можуть супроводжуватись 
формуванням відповідних наказів, інструкцій, 
положень тощо, або формуватись як традиції, 
неписані правила в організації. Щоправда дру‑
гий з наведених варіантів більше притаманний 
компаніям так званого «сімейного типу», де 
управлінський досвід передається з покоління у 
покоління. Сьогодні у великих бізнес‑ структурах 
формалізація управлінських процесів прописана 
наказами, посадовими інструкціями, положення‑
ми про структурні підрозділи та іншою управлін‑
ською документацією. Це дозволяє моделювати 
управлінські процеси, алгоритмізувати їх, авто‑
матизувати інформаційне забезпечення системи 
менеджменту бізнес‑ структури тощо. В контексті 
цього, А. Панкін [20] слушно стверджує, що: 
«… формалізація в організації тісно пов’язана з 
популярними в даний час поняттями реструкту‑
ризації, реінжинірингу та реорганізації. Однак, 
незважаючи на близькість цих понять між со‑
бою, вони містять у собі також чіткі відмінності 
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принципового характеру. Поняття формалізації 
в організації можна розглядати з погляду суті та 
результату цього явища. Область застосування 
формалізації в організації складається з проек‑
тування організаційних структур; опису, оптимі‑
зації та автоматизації бізнес‑ процесів; створення 
організаційних нормативів; автоматизації кому‑
нікації. Використання формалізації в організації 
дозволяє підвищити організаційну ефективність, 
що може бути виражено у структуруванні роботи, 
виключенні дублювання функцій, виключенні 
зайвих виробничих ланок, автоматизації обробки 
інформації» (пер. з рос. мови) [20]);

 – диверсифікування процесів моніторингу за раху‑
нок практикування вертикальних і горизонталь‑
них систем перевірки відомостей і/або даних (тут 
йдеться про застосування вертикального і гори‑
зонтального контролю (попереднього, поточного 
та завершального) діяльності бізнес‑ структури. 
«… Контроль в інтеграції з функціями плану‑
вання, обліку та аналізу створює інформаційні 
можливості для життєдіяльності управлінського 
циклу. Останнє є визначальним при розгляді 
місця й ролі внутрішнього контролю в управлінні 
фінансово‑ господарською діяльністю … підприєм‑
ства. Значення контролю значно зростає там, де 
контрольні елементи введено в обов’язки відділу 
внутрішнього контролю, — виникає можливість 
здійснення оперативного контролю, усунення 
виявлених відхилень і досягнення поставлених 
цілей» [21, с. 10] (Г. Головчак). Така диверси‑
фікація моніторингу дозволяє значно знизити 
рівень суб’єктивізму під час проведення моніто‑
рингу, а також значно посилює рівень корпора‑
тивної відповідальності суб’єктів управління);

 – перманентне удосконалення баз даних і алгорит‑
мів збору, обробки і використання управлінської 
інформації (у ХХІ ст. темпи інформатизації 
та діджиталізації бізнесу настільки стрімкі, 
що бізнес‑ структури не мають шансів успішно 
функціонувати і конкурувати на ринку, якщо 
вони не будуть перманентно удосконалювати іс‑
нуючі свої або впроваджувати нові інформаційні 
системи та технології. Основними напрямка‑
ми удосконалення є швидкість і ефективність 
отримання, обробки і передачі інформації (ві‑
домостей і/або даних), місткість і диверсифі‑
кованість баз даних, наявність специфікацій з 
вбудованими алгоритмами використання даних, 
полегшення доступу до ресурсів, розширення 
комунікаційних можливостей, безпека вико‑

ристання і зберігання даних, зниження витрат 
на технічні засоби і програмні продукти тощо. 
В українських реаліях сьогодення проблема 
постійного удосконалення інформаційного за‑
безпечення суб’єктів, які відповідальні за мо‑
ніторинг, супроводжується зростанням витрат 
на придбання нових програмних продуктів, їх 
освоєння та впровадження. Значною мірою це 
пов’язано також із тим, що стрімке зростан‑
ня ІТ‑індустрії в Україні супроводжується по‑
стійною недостатністю кваліфікованих кадрів 
у цьому напрямі. Це сприяє тенденції росту 
зарплат розробників і тестувальників програм‑
них продуктів і, як наслідок, зростанню цін на 
кінцеві продукти. Отож, застосування даного 
заходу є вкрай необхідним, але досить дорогим 
задоволенням, яке потребує чіткого розрахунку 
ефективності інвестицій, здійснених у ІТ‑тех‑
нології [22–29]).
Запровадження комплексу заходів, спрямова‑

них на використання резервів для покращання 
якості моніторингу діяльності бізнес‑ структур 
дозволить системі моніторингу зосередити аналі‑
тичний потенціал менеджерів на проблемних ас‑
пектах розвитку бізнес‑ структури, причини яких 
лежать у їхньому зовнішньому середовищі. Не‑
обхідним є досягнення такої якості моніторингу, 
за якої характер дії виокремлених чинників на 
досліджуваний об’єкт за замовчуванням є пози‑
тивним.

Висновки. Виконані дослідження дозволяють 
стверджувати, що якість моніторингу діяльності 
бізнес‑ структури суттєво залежить від низки чин‑
ників внутрішнього середовища бізнес‑ структури. 
Інформація про зміст і характер цих чинників, 
зв’язки між ними, а також їх відносна значущість 
є важливою для забезпечення сприятливого вну‑
трішнього середовища бізнес‑ структури в контек‑
сті досягнення оптимальної якості системи моні‑
торингу. Враховуючи це, на основі застосування 
інструментарію кластерного аналізу і графічного 
методу побудовано інтегровану модель зв’язків 
між чинниками, які впливають на формування 
системи моніторингу діяльності бізнес‑ структур, 
а також представлено механізм комплексу захо‑
дів, спрямованих на використання резервів для 
покращання якості моніторингу діяльності бізнес‑ 
структури. Практичне застосування побудованої 
моделі і механізму є прикладним методичним ін‑
струментарієм для управління якістю моніторингу 
бізнес‑ структур.
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Анотація. У статті розглядаються сучасні глобальні та регіональні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої 
сили. Визначається діалектичний зміст взаємозв’язку глобалізації та регіоналізації, суттєві риси їх генезису та фактори 
розвитку охоплених ними міжнародних міграційних потоків. Виокремлено основні еволюційні тенденції міжнародної 
міграції робочої сили. Зокрема, враховуючи вплив глобалізації та регіоналізації на всі сторони функціонування світових 
еміграційних процесів, можна виокремити наступні сучасні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили, а саме: 
відбувається планетарна міжнародна міграція, що охоплює всі країни світового співтовариства; превалюючим вектором 
розвитку міжнародної міграції робочої сили є поповнення емігрантами ринків праці промислово розвинутих країн від менш 
економічно розвинутих; посилюється перелив кваліфікованих кадрів між розвинутими країнами; в умовах розширення 
процесу регіоналізації відбувається рух міграційних потоків як між окремими регіонами світового господарства, так і 
в межах останніх; в межах співпраці ЄС з країнами- кандидатами в члени ЄС постійно використовуються як традиційні 
так і нові форми міжнародної міграції робочої сили; постійно діють традиційні форми міжнародної міграції робочої сили 
між країнами окремих регіонів, зокрема ЄС; формуються передумови для становлення нових форм міжнародної міграції 
робочої сили, зокрема міграції науково- технічних кадрів; особливістю сучасних міграційних потоків є важливе їх напов-
нення активною молодою складовою працівників, перш за все, які володіють навиками здійснення цифрових операцій; 
набувають дедалі більшого розширення масштаби незаконних міграційних потоків до країн західної Європи, перш за все 
тих, які є членами ЄС; найбільш суттєвою та пріоритетною тенденцією сучасного розвитку міжнародної міграції робочої 
сили є всезростаюче її охоплення процесам діджиталізації, що знаходить свій прояв у переважному залученні висококва-
ліфікованих фахівців, працівників ІКТ-сектору, фахівців з вищою освітою до індустріально розвинутих країн, що пов’язано 
з формуванням ефективних умов для швидкого нарощування та посилення їх міжнародної конкурентоспроможності; під 
впливом необхідності більш повного використання сучасних досягнень 4 індустріальної революції набуває подальшого 
розвитку та зростають обсяги мігрантів у міжнародній науково- технічній сфері; відбувається постійне зростання масштабів 
відтоку інтелектуального капіталу з країн, що розвиваються до промислово розвинутих держав, носіями якого є найбільш 
висококваліфіковані працівники, що як правило отримали вищу освіту та відповідну підготовку у себе на батьківщині. В 
якості важливої регіональної тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили на теренах західної Європи досліджені 
особливості співпраці в цьому напрямі України та ЄС в умовах агресії РФ проти нашої держави.

Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, міжнародна міграція робочої сили, ринок праці Європейського Союзу, 
діджиталізація.

Аннотация. В этой статье рассматриваются современные глобальные и региональные тенденции развития между-
народной миграции рабочей силы. Определяется диалектическое содержание взаимосвязи глобализации и регионали-
зации, существенные черты их генезиса и факторы развития охваченных ими международных миграционных потоков. 
Выделены основные эволюционные тенденции международной миграции рабочей силы. В частности, учитывая влияние 
глобализации и регионализации на все стороны функционирования мировых эмиграционных процессов, можно вы-
делить следующие современные тенденции развития международной миграции рабочей силы, а именно: происходит 
планетарная международная миграция, охватывающая все страны мирового сообщества; превалирующим вектором 
развития международной миграции рабочей силы является пополнение эмигрантами рынков труда промышленно 
развитых стран от менее экономически развитых; усиливается перелив обученных кадров меж развитыми странами; 
в условиях расширения процесса регионализации происходит движение миграционных потоков как между отдельными 
регионами мирового хозяйства, так и в пределах последних; в рамках сотрудничества ЕС со странами- кандидатами 
в члены ЕС постоянно используются как традиционные, так и новые формы международной миграции рабочей силы; 
постоянно действуют традиционные формы международной миграции рабочей силы между странами отдельных ре-
гионов, в частности, ЕС; формируются предпосылки для становления новых форм международной миграции рабочей 
силы, в частности, миграции научно- технических кадров; особенностью современных миграционных потоков является 
важное их наполнение активной молодой составляющей работников, прежде всего обладающих навыками осуществле-
ния цифровых операций; приобретают все большее расширение масштабы незаконных миграционных потоков в страны 
западной Европы, прежде всего тех, которые являются членами ЕС; наиболее существенной и приоритетной тенденцией 
современного развития международной миграции рабочей силы является все возрастающий ее охват процессам диджи-
тализации, что находит свое проявление в преимущественном привлечении высококвалифицированных специалистов, 
работников ИКТ-сектора, специалистов с высшим образованием в индустриально развитых странах, что связано с фор-
мированием для быстрого наращивания и усиления их международной конкурентоспособности; под влиянием необхо-
димости более полного использования современных достижений 4 индустриальной революции приобретает дальнейшее 
развитие и возрастают объемы мигрантов в международной научно- технической сфере; происходит постоянный рост 
масштабов оттока интеллектуального капитала из развивающихся стран в промышленно развитые государства, носите-
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лями которого являются наиболее высококвалифицированные работники, как правило, получили высшее образование 
и соответствующую подготовку у себя на родине. В качестве важной региональной тенденции развития международной 
миграции рабочей силы в западной Европе исследованы особенности сотрудничества в этом направлении Украины и ЕС 
в условиях агрессии РФ против нашего государства.

Ключевые слова: глобализация, регионализация, международная миграция рабочей силы, рынок труда Европей-
ского Союза, диджитализация.

Summary. The article examines current global and regional trends in the development of international labor migration. The 
dialectical content of the relationship between globalization and regionalization, the essential features of their genesis and the 
factors of development of the international migration flows covered by them are determined. The main evolutionary trends of 
international labor migration are highlighted. In particular, taking into account the impact of globalization and regionalization 
on all aspects of the functioning of world emigration processes, the following modern trends in the development of international 
labor migration can be singled out, namely: planetary international migration is taking place, covering all countries of the world 
community; the prevailing vector of the development of international labor migration is the replenishment of the labor markets 
of industrially developed countries by emigrants from less economically developed ones; the overflow of qualified personnel 
between developed countries is increasing; in the context of the expansion of the regionalization process, migration flows occur 
both between individual regions of the world economy and within the latter; both traditional and new forms of international 
labor migration are constantly used within the framework of EU cooperation with candidate countries for EU membership; 
traditional forms of international labor migration between the countries of certain regions, in particular the EU, are constantly 
operating; the prerequisites for the formation of new forms of international labor migration, in particular the migration of sci-
entific and technical personnel, are being formed; a feature of modern migration flows is their important filling with an active 
young component of employees, first of all, who have the skills to perform digital operations; the scale of illegal migration flows 
to the countries of Western Europe, above all those that are members of the EU, is becoming more and more extensive; the most 
significant and priority trend in the modern development of international labor migration is its ever-growing coverage of digitali-
zation processes, which is manifested in the preferential attraction of highly qualified specialists, ICT sector workers, specialists 
with higher education to industrially developed countries, which is connected with the formation of effective conditions for 
rapid growth and strengthening of their international competitiveness; under the influence of the need for more complete use 
of modern achievements of the 4th industrial revolution, further development is taking place and the volume of migrants in the 
international scientific and technical sphere is increasing; there is a constant increase in the scale of the outflow of intellectual 
capital from developing countries to industrially developed states, the carriers of which are the most highly qualified workers 
who, as a rule, received higher education and appropriate training in their homeland. As an important regional trend in the de-
velopment of international labor migration on the territory of Western Europe, the peculiarities of cooperation in this direction 
between Ukraine and the EU in the conditions of the aggression of the Russian Federation against our country are investigated.

Key words: globalization, regionalization, international labor migration, European Union labor market, digitalization.

Постановка проблеми. Полягає у доцільності 
дослідження нових чинників інтенсифікації 

глобальних і регіональних процесів та обґрунту‑
вання їх впливу на виникнення сучасних тенденцій 
розвитку міжнародної міграції робочої сили, ринку 
праці ЄС і можливостей застосування оптимальних 
механізмів регулювання цих явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В іно‑
земній і вітчизняній науковій літературі існує 
велика низка досліджень процесів глобалізації, 
регіоналізації, міжнародної міграції робочої сили, 
світового ринку праці, спільного ринку праці ЄС. 
Значний внесок у наукову аргументацію переду‑
мов, рушійних сил, особливостей розвитку цих 
світогосподарських процесів зробили Адамс Дж., 
Білорус О. Г., Ваврищук Н. Г., Відякіна М. М., 
Гайдуцький А. П., Курунова Ю. О., Лібанова Е. М., 

Лук’яненко Д. Г., Маккензі Д., Маршал Р., Мора 
Дж., Остерхаммел Й., Петерсон Н. П., Рапопорт 
Г., Рибчук А. В., Річард Х., Стаканов Р. Д., Ступ‑
ницький О. І., Тейлор Д., Філіпенко А. С., Фрід‑
мен Т. та інші [1–4; 7–10; 12–14; 15; 16; 18; 19; 
21–24]. Серед основних досліджуваних вченими 
проблем у цьому напрямі варто відмітити такі як 
аналіз регулювання міжнародної трудової міграції 
на глобальному та регіональному рівні; глобаліза‑
ції і безпеки розвитку; вітчизняного міграційного 
капіталу; глобальної виробничої інфраструктури 
світового господарства; трудової міграції з Украї‑
ни до ЄС; історії, теорії та політики міжнародних 
економічних відносин; міжнародної міграції; епо‑
хальності глобалізаційних процесів. Проте, сучас‑
ні аспекти взаємодії глобалізації, регіоналізації 
та міжнародної міграції робочої сили у контексті 
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існуючих, насамперед, військових, політичних, 
економічних, науково‑ технічних процесів цивілі‑
заційного розвитку набувають нагальної потреби 
у їх всебічному дослідженні.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою даної статті є дослідження сучас‑
них тенденцій розвитку міжнародної міграції 
робочої сили, обумовлених інтенсифікацією, роз‑
гортанням глобалізаційних і органічно пов’язаних 
з ними регіональних процесів, притаманних кра‑
їнам світу та обґрунтування інноваційних напря‑
мів використання еміграційного потенціалу в ме‑
жах ЄС у період інтернаціональної діджиталізації 
умов праці.

Виклад основного матеріалу. Однією з ос‑
новних ознак виникнення та подальшого стрім‑
кого розвитку глобалізації як якісно нової стадії 
сучасної еволюції людства є те, що вона ґрунту‑
ється на існуючому політичному, економічному, 
науково‑ технічному, фінансовому, екологічному, 
соціальному, міжнаціональному рівні функціону‑
вання країн світу, і об’єктивно охоплює, проникає 
та інтегрує всі напрями їх діяльності, та веде до їх 
формування як цілісної планетарної системи сус‑
пільного буття. Міжнародна міграція робочої сили 
пов’язана з формуванням, уповільненням розвит‑
ку націй та держави, є результатом комплексу 
економічних, політичних, культурних, соціальних 
та інших чинників та обумовлена різницею дохо‑
дів в різних країнах, безробіттям, необхідністю 
пошуку роботи через різні причини (війни, стихій‑
ні лиха) [5, с. 79]. Серед причин, що впливають на 
міграцію, вирізняють неекономічні та економічні. 
До першої групи включаються політико‑ правові, 
релігійні, етнічні (з’єднання сімей і переїзд на 
історичну батьківщину), екологічні, освітньо‑ 
культурні, психологічні чинники. До економічних 
факторів слід віднести, насамперед, наявність кра‑
їн із різним рівнем соціально‑ економічного роз‑
витку, що викликає переміщення робочої сили 
з бідних країн до країн з високим рівнем життя; 
стан національного ринку праці й тенденції його 
розвитку; структурну перебудову економіки, яка 
супроводжується зростанням потреб у робітниках 
високої кваліфікації, з одного боку, та наявніс‑
тю структурного безробіття, з іншого; зростання 
масштабів міграції капіталу, функціонування 
ТНК, спільних підприємств, тощо.

В умовах 4 науково‑ технічної революції значно 
розширився перелік причин міжнародної міграції: 
працівники, особливо у високотехнологічних сек‑
торах економіки розвинених країн, прагнуть за‑
довольнити потреби самоактуалізації (безперервна 

реалізація потенційних можливостей, здібностей 
і талантів). Рівень доходів населення достатньо 
задовольняє фізіологічні потреби у підтриманні 
органічних функцій, потреби у безпеці, надійності 
й захисті, саме тому в особистості є можливість 
задоволення пізнавальних потреб. При цьому до 
пізнавальних потреб варто віднести бажання ви‑
вчати культурні та соціальні особливості країни, 
можливість самостійного пізнання країни працев‑
лаштування, що в транснаціональних компаніях 
є поширеною практикою, яка є одним зі стимулів 
працевлаштування та переваг роботи в компанії. 
Якщо в традиційних мотивах висококваліфікова‑
них працівників в межах інтелектуальної мігра‑
ції («відтік мізків») основними мотивами є висо‑
кі рівні оплати праці, матеріального добробуту, 
реалізації талантів, здібностей, набутті фахового 
досвіду, забезпеченні родині вищого рівня добро‑
буту та перспектив, прагненні до життя в еконо‑
мічно стабільному суспільстві з високим рівнем 
розвитку медичних та освітніх послуг [14, с. 93], 
то в умовах динамічної цифровізації пізнавальний 
мотив є одним з превалюючих для працівників.

В наш чаш особливої уваги набуває форму‑
вання світового діджиталізованого ринку праці, 
який, на наш погляд, в окремих дослідженнях 
[17, с. 175], достатньо обґрунтовано розглядаєть‑
ся як глобальний інтегрований цифровий простір, 
у межах якого відбувається взаємодія покупців 
і продавців робочої сили на основі функціону‑
вання міждержавного механізму регулювання 
попиту та пропозиції праці через оnline‑ дошки 
оголошень, сайти з пошуку роботи, веб‑портали 
кадрових агенцій, електронні біржі праці, сайти 
компаній та соціальні мережі. З визначення ви‑
пливає, що діджиталізація сприяла формуванню 
інтегрованого цифрового трудового ринку, в ме‑
жах якого пришвидшується взаємодія покупців 
і продавців праці завдяки технологіям на націо‑
нальному та міжнародному рівні. В результаті мі‑
грація трудових ресурсів стає більш динамічною.

В економічній літературі [20, с. 84] відмічають 
важливість міжнародної міграції в контексті глоба‑
лізації — розширення, поглиблення та прискорення 
міжнародних зв’язків в усіх аспектах життя соці‑
уму. В цьому контексті діджиталізація, на нашу 
думку, сприяє глобалізації та процесам розширен‑
ня міжнародних економічних відносин, а як на‑
слідок — міграції трудових ресурсів та потенціалу 
міграції. При цьому «потенціал міграції» у літера‑
турі трактується як можливий на певний момент 
чисельність населення, яка може виїхати з країни 
проживання за умови збереження значущості та 
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структури різних чинників. Серед чинників діджи‑
талізація займає одне з провідних місць, особливо 
серед молоді, адже розширює потенціал міграції 
саме осіб віком 15–24 роки, для яких характерним 
є швидкість освоєння нових цифрових навиків.

Важливим орієнтиром діалектичного взаємо‑
зв’язку між рухом та масштабами міжнародних 
міграційних потоків і розгортанням глобалізації 
може слугувати градація етапів розвитку остан‑
ньої, яку наприклад, запропонував Т. Фрідмен 
[16, с. 128], йдеться про такі по часу дії етапи 
глобалізації як 1.0; 2.0; 3.0 та 4.0. Стосовно ви‑
ділених етапів глобалізації доцільно, насампе‑
ред, простежити специфіку, органічно пов’язані 
з ними напрямів та обсягів міжнародної міграції 
робочої сили, в тому числі, і з регіонів України. 
Так, етап глобалізації 1.0 діяв до 1 світової вій‑
ни та характеризувався зростанням обсягів зов‑
нішньої торгівлі товарів між країнами світу. Це 
було, безумовно, також і наслідком руху значних 
міжнародних міграційних потоків та інтенсив‑
ним використанням праці емігрантів. Перший 
етап глобалізації 1.0 пов’язаний з промисловою 
революцією, яка відбувалася в Європі в останній 
третині XVIII — середині XIX століття, внаслідок 
чого відбулося органічне зростання накопиченого 
капіталу та утворення «відносного перенаселен‑
ня», а тому — масову міграцію з Європи до Пів‑
нічної Америки, Австрії, Нової Зеландії. На цьо‑
му етапі було започатковано формування світового 
ринку праці, яке сприяло економічному розвитку 
в країнах імміграції, адже задовольняло гостру 
потребу цих країн в трудових ресурсах в умовах 
високих темпів накопичення капіталу та відсутно‑
сті резерву залучення робочої сили. Формування 
світового ринку праці також сприяло колонізації 
малозаселених районів землі та втягувало в систе‑
му світового господарства нових країн. Зокрема, 
в цей час лише з західних регіонів України до 
США виїхало понад 200 тис. осіб, а до південної 
Америки біля 300 тис. чоловік [10, с. 159].

Глобалізація 2.0 відбувалася в межах середи‑
ни XX століття. ЇЇ суттєвою рисою було широке 
впровадження у виробництво товарів масового 
вжитку. В цей час суб’єктами глобалізаційних 
відносин стають міжнародні організації, у тому 
числі міжнародна організація праці (МОП) та 
міжнародна організація з міграції (МОМ), а та‑
кож спостерігається інтенсифікація з діяльності 
багатонаціональних підприємств. Цей етап глоба‑
лізації пов’язаний з міжнародним переміщенням 
трудових ресурсів, нагромадження капіталу, че‑
рез що посилюється нерівномірність цього процесу 

в рамках світового господарства. Високий рівень 
передового виробництва та капіталу в розвинених 
країнах (США, Великобританія тощо) зумовлює 
підвищений попит на додаткову робочу силу, сти‑
мулює імміграцію з менш розвинених країн (від‑
сталих країн Європи, Індії, Китаю тощо). За цих 
умов змінюється структура та кваліфікаційний 
склад мігрантів. В цей період з України до США, 
Канади, Західної Європи та інших країн емігру‑
вало до 400 тис. чоловік [10, с. 159].

Дія глобалізації 3.0, або «гіперглобалізації» 
охоплює кінець XX та початок XXI століття. Її 
характеризують швидкий розвиток різноманіт‑
них форм міжнародного виробництва, міжна‑
родних виробничих мереж, появою нових форм 
науково‑ технічної інтеграції, налагодження пря‑
мих зв’язків іноземних партнерів у інноваційній 
та фінансовій сфері. Суб’єктами міжнародної 
співпраці стають, безпосередньо, працівники, фа‑
хівці, виконавці інформаційних, технологічних та 
комунікативних замовлень зарубіжних компаній. 
Основним напрямом української еміграції, в цей 
час, є виїзд кваліфікованих кадрів. Відбувається 
відтік інтелектуального потенціалу з нашої країни 
до США — 52 тис. осіб, Західної Європи‑ 146 тис, 
до Ізраїлю‑ 230 тис. осіб [32].

У наш час відбувається перехід до етапу гло‑
балізація 4.0 ознаками якої, передусім, є роботи‑
зація та комп’ютеризація усіх виробничих про‑
цесів, значне зростання сфери послуг та її частки 
у створенні світового ВВП. Так, у промислово роз‑
винутих країнах США, Канади, ЄС і Японії част‑
ка послуг у ВВП становить понад 70% [6, с. 20]. 
Щодо міжнародної міграції робочої сили, то треба 
відзначити:
 – зростання ролі інтелектуальної міжнародної 
міграції робочої сили;

 – формування інтелектуального світового ринку 
праці;

 – зростання діджиталізації в цілому умов праці 
емігрантів у світовому просторі.
В цілому, цей етап зумовлений науково‑ 

технічним прогресом, монополізацією міжнарод‑
них ринків праці та капіталу, процесами інтер‑
націоналізації та інтеграції. Основні риси цього 
етапу: ріст внутрішньоконтинентальної міграції, 
зокрема в Європі та Африці, зростання попиту 
з боку сучасного виробництва на висококваліфі‑
ковану робочу силу, інтенсифікація міжнародної 
інтелектуальної міграції робочої сили і посилення 
державної та міждержавної трудової міграції.

Характерною ознакою цього етапу слід також 
вважати сучасну військово‑ політичну ситуацію 
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у світі і, зокрема, в нашій країні, яка спричи‑
нила масове переселення наших співвітчизни‑
ків до країн світу. За період з лютого 2022 року 
по теперішній час до країн світу виїхало понад 
7 млн. чоловік з України. За оцінками на основі 
загальнонаціонального опитування МОМ, з різ‑
них регіонів у межах України виїхала така кіль‑
кість людей: 2 344 936 — схід, 1 936 839 — Київ 
та область, 1 302 022 — північ, 485 829 — південь, 
220 243 — центр, 187 854 — захід. В тому числі до 
Польщі 2 144 244, до Румунії 555 021, до Молдо‑
ви 371 104, до Угорщини 324 397, до Словаччини 
256 838. Серед них є значна частина переселенців 
високоінтелектуальних фахівців, що становить 
майже 7 тисяч осіб. 60% з них заявили, що че‑
рез російське вторгнення були змушені переїхати 
в інше місто, зокрема, 46% — мігрували всереди‑
ні України. Найчастіше переїжджали IT‑фахівці 
з Харкова (87%) і Чернігова (89%), а також з Ки‑
єва (80%). Помітно рідше із Сум — 56%. Близько 
половини IT‑фахівців залишили Одесу, Миколаїв, 
Херсон, Запоріжжя. Із Дніпра через війну виїхало 
лише 38%. За кордон переїхали 14% опитаних. 
У Польщу 35%, у Німеччину 10% [24, с. 457].

Для сучасної міграційної ситуації у світі ха‑
рактерним є формування взаємозалежності між 
промислово розвиненими країнами та країнами, 
що розвиваються, коли перші надають другим ро‑
бочі місця і можливість заробітку у своїх країнах, 
а другі служать постачальником робочої сили, 
якої потребують розвинені країни. Істотний вплив 
на потоки міжнародної міграції та грошових пере‑
казів надавали такі фактори [11, с. 112]:
 – нерівномірне відновлення економічного зростан‑
ня в розвинених країнах;

 – зниження цін на нафту та зміцнення долара 
по відношенню до деяких національних валют;

 – посилення імміграційного контролю в країнах, 
з яких відправляються значні обсяги грошових 
переказів мігрантів;

 – конфлікти, що призвели до формування потоків 
вимушеної міграції.
Важливою рисою глобалізаційного розвитку 

міжнародної міграції робочої сили в наш час є 
широке впровадження заходів по діджиталізації 
умов праці емігрантів. Діджиталізація як процес 
цифрової трансформації економіки та суспіль‑
ства впливає на переміщення трудових ресурсів 
як в межах країни, так і в міжнародному масш‑
табі. Розвиток економіки знань та інформацій‑
ного суспільства завдяки цифровим технологіям 
призвів до динамічного розвитку технологічних 
секторів економіки, проникнення ІКТ у всі галу‑

зі, як наслідок — до нових професій, нових форм 
і способів працевлаштування. Діджиталізація 
суттєво вплинула на традиційні способи пошуку 
роботи, найму, умови праці, розширивши потен‑
ціал міжнародної міграції робочої сили в окре‑
мих секторах економіки. Процеси цифровізації 
змінили глобальну географію та розподіл праці, 
закономірності мобільності персоналу та міграції. 
Мобільність праці суттєво трансформувалася, на‑
буваючи нових якостей завдяки поширенню циф‑
рових технологій по всьому світу. Діджиталізація 
є важливим фактором сучасної трансформації пра‑
ці та її мобільності, а тому потребує детального 
вивчення механізму впливу на потенціал міжна‑
родної міграції робочої сили. Цифрові технології 
та інфраструктура змінили існуючі робочі місця, 
створивши нові зміни, які відбуваються з просто‑
ровими та часовими перетвореннями і впливають 
на мобільність робочої сили.

В цілому, враховуючи вплив глобалізації та 
регіоналізації на всі сторони функціонування сві‑
тових еміграційних процесів, можна виокремити 
наступні сучасні тенденції розвитку міжнародної 
міграції робочої сили, а саме: відбувається пла‑
нетарна міжнародна міграція, що охоплює всі 
країни світового співтовариства; превалюючим 
вектором розвитку міжнародної міграції робочої 
сили є поповнення емігрантами ринків праці про‑
мислово розвинутих країн від менш економічно 
розвинутих; посилюється перелив кваліфікованих 
кадрів між розвинутими країнами; в умовах роз‑
ширення процесу регіоналізації відбувається рух 
міграційних потоків як між окремими регіонами 
світового господарства, так і в межах останніх; 
в межах співпраці ЄС з країнами‑ кандидатами 
в члени ЄС постійно використовуються як тра‑
диційні так і нові форми міжнародної міграції 
робочої сили; постійно діють традиційні форми 
міжнародної міграції робочої сили між країнами 
окремих регіонів, зокрема ЄС; формуються пере‑
думови для становлення нових форм міжнародної 
міграції робочої сили, зокрема міграції науково‑ 
технічних кадрів; особливістю сучасних міграцій‑
них потоків є важливе їх наповнення активною 
молодою складовою працівників, перш за все, які 
володіють навиками здійснення цифрових опера‑
цій; набувають дедалі більшого розширення масш‑
таби незаконних міграційних потоків, до країн 
західної Європи, перш за все тих, які є членами 
ЄС; найбільш суттєвою та пріоритетною тенденці‑
єю сучасного розвитку міжнародної міграції ро‑
бочої сили є всезростаюче її охоплення процесам 
діджиталізації, що знаходить свій прояв у пере‑
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важному залученні висококваліфікованих фахів‑
ців, працівників ІКТ‑сектору, фахівців з вищою 
освітою до індустріально розвинутих країн, що 
пов’язано з формуванням ефективних умов для 
швидкого нарощування та посилення їх міжна‑
родної конкурентоспроможності; під впливом не‑
обхідності більш повного використання сучасних 
досягнень 4 індустріальної революції набуває по‑
дальшого розвитку та зростають обсяги мігрантів 
у міжнародній науково‑ технічній сфері; відбува‑
ється постійне зростання масштабів відтоку інте‑
лектуального капіталу з країн, що розвиваються 
до промислово розвинутих держав, носіями якого 
є найбільш висококваліфіковані працівники, що 
як правило отримали вищу освіту та відповідну 
підготовку у себе на батьківщині.

Розширення міграційних потоків в глобально‑
му масштабі визначають тенденції формування 
єдиного світового ринку праці. До них можна від‑
нести: взаємозалежність національних економік, 
що сприяє становленню цілісної системи взаємо‑
діючих національних ринків робочої сили; поси‑
лення процесів взаємопроникнення національних 
ринків праці в єдину світову ринкову екосисте‑
му; поширення доступу до єдиного ринкового 
Інтернет‑ простору; розширення впливу цифрових 
компаній, що генерують нові робочі місця; систе‑
матичне переміщення висококваліфікованої робо‑
чої сили у країни з високим рівнем технологізації, 
що призводить до поглиблення технологічної спе‑
ціалізації в глобальних масштабах; зміна якісних 
характеристик ринку праці, тобто підвищення ви‑
мог до рівня освіти та кваліфікації; зближення 
культур у процесі трансформації структури цін‑
ностей і норм поведінки працівників; зміна спо‑
собу життя, праці, ставлення до вільного часу, 
і у зв’язку з цим, діджиталізація форм і способів 
зайнятості; виникнення системи online‑ платформ, 
що сприяють міждержавним трансакціям у сфері 
праці та зайнятості [14, с. 63].

Характерною тенденцією глобалізації міжна‑
родної міграції робочої сили є швидке зростання 
масштабів міграційних потоків на регіональному 
рівні. Передусім, це стосується регіону західної 
Європи та, безпосередньо, країн Європейського 
Союзу як якісно вищого рівня інтеграційного 
угруповання держав світу. Глобалізація, цифро‑
візація економіки та міждержавна регіоналізація 
значною мірою зумовили інтенсифікацію процесів 
міжнародної міграції, що, для прикладу, в межах 
ЄС потребувало інтеграції ринків праці з метою 
задоволення їх потреб у вільному переміщенні ро‑
бочої сили. На сьогоднішній день перед багатьма 

державами світу особливо гостро постає проблема 
розробки та успішної реалізації політики інте‑
грації мігрантів. Адже саме інтеграція мігрантів 
у приймаюче суспільство уможливить повноцінне 
використання їх людського потенціалу та дозво‑
лить запобігти соціальній напруженості й міжна‑
ціональним конфліктам. Проведення ефективної 
інтеграційної політики необхідне для забезпечен‑
ня соціально‑ економічного розвитку і стабільності 
держав‑ реципієнтів мігрантів.

У процесі розробки спільної імміграційної полі‑
тики Рада юстиції та внутрішніх справ прийняла 
Загальні основні принципи політики інтеграції ім‑
мігрантів в ЄС у листопаді 2004 року. Ці загальні 
11 принципів інтеграції мігрантів підкреслюють, 
що інтеграція є динамічним, двостороннім проце‑
сом взаємного розміщення всіма іммігрантами та 
резидентами, і передбачає повагу до основних цін‑
ностей ЄС [25]. Інтеграцію мігрантів можна ши‑
роко визначити як: 1) процес, за допомогою якого 
мігранти стають прийнятими в суспільство, як ок‑
ремої особи, так і групи; 2) двосторонній процес 
адаптації мігрантів і приймаючих суспільств, що 
передбачає врахування прав та обов’язків мігран‑
тів і приймаючої сторони, суспільства, доступу до 
різних видів послуг і ринку праці, а також визна‑
чення та поваги до основного набору цінностей, 
які пов’язують мігрантів та приймаючі спільноти 
спільною метою [30]. Результати інтеграції зале‑
жать від багатьох факторів, включаючи країну 
походження, контекст приймаючої спільноти та 
рівень кваліфікації іммігрантів.

На сьогодні Європейським Союзом задекларова‑
но трактування інтеграції як динамічного двосто‑
роннього процесу взаємного пристосування іммі‑
грантів та громадян країн‑ членів. Поряд з тим, 
у державній політиці деяких скандинавських кра‑
їн (напр., Норвегії) інтеграція етнічних меншин 
визначається одночасно як мета, і як процес. Тоб‑
то інтеграція виступає як ідеальна мета державної 
політики (якість життя, рівні можливості). Разом 
з тим, це є процес, який повинні проводити владні 
структури всіх рівнів шляхом вироблення і реалі‑
зації відповідних заходів. Спільним для більшості 
країн Європи і Скандинавії є розуміння обв’язку 
і відповідальності приймаючої країни, котра по‑
винна забезпечити іммігрантам можливість брати 
участь в усіх сферах суспільного життя (економіч‑
ній, соціальній, громадянській та ін.). Водночас 
іммігранти повинні бути активними суб’єктами 
інтеграції, а також поважати фундаментальні нор‑
ми і цінності приймаючого суспільства, не втра‑
чаючи власної ідентичності.
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В умовах діджиталізації та динамічного про‑
никнення технологій у публічно‑ приватний і сус‑
пільний сектор, виникає потреба цифрової інтегра‑
ції та формування спільного цифрового простору, 
який би сприяв вільному переміщенню трудових 
ресурсів, надання можливості кожному грома‑
дянину, незалежно від соціально‑ демографічних 
характеристик, можливості потенційного працев‑
лаштування та зайнятості у галузях з високим 
рівнем доходів. Діджиталізація суттєво розширює 
потенціал міграції робочої сили, надаючи мож‑
ливість отримати високі доходи у високотехно‑
логічних, інноваційних галузях. З іншого боку, 
відсутність регулювання, механізмів захисту за‑
йнятих у таких секторах зумовлює ряд ризиків, 
пов’язаних з загрозами діяльності у цифровому 
просторі. Саме тому ЄС формує правові основи 
функціонування економічних агентів у цифровому 
середовищі, уніфікуючи базові принципи та цін‑
ності для сприяння зайнятості, захисту прав гро‑
мадян, приватних компаній та урядових установ.

Дефіцит трудових ресурсів ЄС через старіння 
населення, скорочення народжуваності, зміну ві‑
кової структури зумовлював потребу країн‑ членів 
у залученні та інтеграції мігрантів у національ‑
ні ринки праці. Це призвело до створення спіль‑
ного ринку праці ЄС. Діджиталізація зумовила 
вирішення проблеми дефіциту трудових ресурсів 
через автоматизацію робочих місць, розширивши 
потенціал міжнародної міграції завдяки спрощен‑
ню умов праці. Специфіка що притаманна фор‑
муванню міграційного потенціалу на спільному 
ринку праці ЄС наведена в рис. 1.

Міжнародна міграція робочої сили протягом 
десятиліть була способом подолання дефіциту тру‑
дових ресурсів в країнах ЄС у зв’язку з різними 
причинами, однією з яких є пошук працівника‑
ми кращих умов роботи та вищого рівня оплати 
праці. Незважаючи на відмінності у обсягах та 
характеристиках наведених потенціалів міграцій‑
них потоків, громадяни країн ЄС історично пере‑
міщувалися з менш безпечних у більш розвинуті 
регіони. Економічне зростання, дефіцит трудових 
ресурсів ринків праці, політична нестабільність, 
оплата праці є одними з основних факторів євро‑
пейської міграції.

Особливості потенційної міграції робочої сили 
завдяки діджиталізації змінюються через розумін‑
ня країнами ЄС важливості ІКТ сектору як драй‑
веру економічного росту, який суттєво сповіль‑
нився з початку кризи 2008–2009 років. Якщо 
раніше для громадян інших країн міграція була 
способом отримання більшого доходу за рахунок 

переміщення у розвинені країни ЄС, то розвиток 
ІКТ як драйвер росту стає новим центром тяжін‑
ня трудових ресурсів, особливо для громадян, які 
володіють технологічними і цифровими навиками, 
які розуміють потенціал отримання вигід від за‑
йнятості у високотехнологічних секторах.

Інтеграція країн ЄС посилилася завдяки роз‑
витку технологій, зумовлюючи потребу країн‑ 
членів у вирішенні ряду викликів, які постали 
через поширення технологій, та вочевидь впли‑
вають на міграційні потоки. Для прикладу, ЄС 
приймає Цифрову стратегію до 2050 року з метою 
формування єдиного цифрового простору на основі 
власних стандартів взаємодії економічних агентів 
з чітким акцентом на даних, цифровій інфраструк‑
турі і технологіях. Починаючи з 2014 року Євро‑
пейська Комісія зробила ряд заходів для сприяння 
розвитку економіки, що забезпечує гнучкість да‑
них, таких як Положення про вільний обіг непер‑
сональних даних, Закон про кібербезпеку, Дирек‑
тива про відкриті дані, Загальне положення про 
захист даних. У 2018 році Європейська Комісія 
вперше представила стратегію штучного інтелекту 
та узгодила скоординований план з державами‑ 
членами для впровадження етичних стандартів 
поведінки у цифровому просторі [31].

Діджиталізація зумовила потребу у впрова‑
дженні європейських цінностей та стандартів 
у міжнародний Інтернет‑ простір для забезпечення 
основних прав громадян різних країн, таких як 
захист даних або недискримінація, впровадження 
принципів технологічності, мережевого нейтралі‑
тету та включеності з метою розвитку цифрової 
екосистеми на основі єдиного цифрового ринку. 
Цифрова трансформація ЄС відбувається в таких 
основних напрямках: цифрові навички, цифрова 
інфраструктура, цифровізація підприємств та дер‑
жавних послуг [26]. Це означає, що діджиталізація 
неодмінно позначається на міжнародній міграції 
робочої сили, а розвиток єдиного цифрового ринку 
ЄС забезпечуватиме захист трудових ресурсів в різ‑
них аспектах (безпека та захист даних, розвиток 
цифрових навиків, надання рівних можливостей 
працевлаштування для громадян різних країн).

Центральними елементами європейської циф‑
рової стратегії є Закон про цифрові ринки та За‑
кон про цифрові послуги, які гарантують справед‑
ливість, прозорість, чесність діяльності приватних 
онлайн‑ платформ, що функціонують в межах циф‑
рових ринків, в тому числі цифрового ринку праці 
[27]. Відтак, Закон про цифрові ринки забезпе‑
чує формування справедливого бізнес‑ середовища 
для бізнес‑ користувачів, які пропонують свої по‑



179

// Problems of national economy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Economic sciences» // № 7 (63), 2022

слуги (фактично працю) на онлайн‑ платформах. 
Єдиний цифровий ринок ЄС передбачає форму‑
вання мережі електронних (цифрових) навиків 
(eSkills), в тому числі у країнах Східної Європи 
[28]. Мережа eSkills зосереджена на розробці та 
реалізації національних стратегій цифрових на‑
вичок у країнах‑ партнерах Східного партнерства, 
зокрема шляхом створення національних коалі‑
цій для цифрових робочих місць, беручи до уваги 
«коаліцію цифрових навичок та робочих місць» 
ЄС. Ключовими учасниками розвитку мережі є 
Міністерства, відповідальні за освіту, працю та 
економічний розвиток країн.

Поряд з трансформацією професійних напря‑
мів емігрантських потоків відбувається зміна їх 
структури в сторону збільшення висококваліфі‑
кованих молодих фахівців. Це зумовлено тим, що 
мігранти більше не є вихідцями типових слабороз‑
винених сільських районів, які залучаються як 
дешева робоча сила з низьким рівнем кваліфікації 
у масових масштабах на виробництві, промисло‑
вості або аграрному секторі. Механізми міграції за 
останні двадцять років більш складні, зважаючи 
на структурні зрушення та переважання сервісно‑
го сектору в економіці країн ЄС. Впровадження 
технологій у всі сфери життя зумовило автома‑

Рис. 1. Особливості потенційної міграції робочої сили в умовах діджиталізації
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тизацію, яка в свою чергу скоротила рівень по‑
треби у класичних робітниках та зумовила ріст 
потреби на професії у нових підгалузях економі‑
ки. Крім того, сучасні міграційні потоки більше 
не організовані відповідно двостороннім угодам 
між країнами для задоволення вимог трудоміст‑
ких секторів економіки. Технологічні інновації 
та глобалізація, поряд з розвитком національно‑ 
специфічних інституційних налаштувань, що ре‑
гулюють ринки праці у північних країнах, створи‑
ли набагато складніший ландшафт можливостей 
та працевлаштування для потенційних мігрантів 
з південної Європи та інших частин ЄС.

Сьогодні ефективність інтеграції на ринку пра‑
ці приймаючої країни все більше залежить від від‑
повідності мігранта специфічним вимогам ринку 
праці окремої країни, зокрема від відповідності 
його комплексу й набору навиків потребам робото‑
давців. Відповідно, потенціал працевлаштування 
некваліфікованих мігрантів скорочується, які най‑
більш вразливі до збільшення рівня безробіття. Це 
також зумовлює тиск на високоосвічених праців‑
ників, які повинні пристосуватися до специфічних 
вимог ринку праці завдяки навичкам, високого 
рівня спеціалізації у нових високотехнологічних 
галузях європейських економік. Ще одна тенден‑
ція — потенційні південні мігранти сьогодні фор‑
мують групу, менш схильну до міграції, оскільки 
вони можуть отримувати незначні вигоди у краї‑
нах призначення. Остання особливість міграційної 
структури — наявність великої кількості східноєв‑
ропейців на ринку праці північних європейських 
країн, що являє собою незрозумілу конкуренцію 
за наявні робочі місця та значно обмежує потен‑
ційний попит на працю фахівців південних країн.

Особливістю сучасних еміграційних складових 
є нові форми організації праці (самозайняті та 
позаштатні працівники), які особливо популярні 
у Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, Ні‑
меччині, Франції та інших країнах ЄС. Сьогодні 
поняття якості зайнятості включає в себе гідну 
заробітну плату, забезпечення охорони праці та 
безпеки, прийнятні умови праці, можливості нав‑
чання та просування.

Суттєвою тенденцією розвитку міжнародних 
міграційних потоків за масштабами та якісними 
показниками, починаючи з 2014 року по теперіш‑
ній час став вимушений виїзд, передусім до ЄС 
громадян нашої держави, у зв’язку з агресією РФ 
проти України. Треба також відмітити, що в ці‑
лому за даними Міністерства соціальної політики 
України, у 2019 році налічувалося 3,2 млн. трудо‑
вих мігрантів. В окремі періоди під час сезонних 

робіт було 7–9 млн. мігрантів. У той же час на по‑
стійне проживання за кордон виїхало 11 тис. 311 
осіб, а повернулося — 1 тис. 996 осіб. У 2020 році, 
за даними голови Національного банку України, 
було близько 3 млн. трудових мігрантів. Протягом 
року до країни повернулися 400–500 тисяч людей, 
але переважно через пандемію COVID‑19. Країни 
Євросоюзу закривалися на локдаун, люди втра‑
чали роботу та змушені були повертатися. На по‑
стійне місце проживання за кордон минулого року 
виїхало 3 тис. 259 українців. Також із‑за пандемії 
цифра знизилася. У 2021 році, за даними Інститу‑
ту демографії та соціальних досліджень, кількість 
трудових мігрантів становить 2,5–3 млн. [33].

Серед нових організаційних форм праці закор‑
доном, які також необхідно віднести до викори‑
стання еміграційного потенціалу країн‑ донорів, 
слід відмітити дистанційну роботу шляхом залу‑
чення для її виконання цифрових засобів. В ціло‑
му цифровізація впливає на ринки праці в таких 
напрямках:
 – створення робочих місць: нові сектори, нові про‑
дукти, нові послуги;

 – зміна робочих місць: цифровізація, людський / 
інтелектуальний інтерфейс машин, нові форми 
управління;

 – відсутність потреби у конкретних професіях 
завдяки автоматизації;

 – зміщення у працевлаштуванні завдяки розвитку 
та поширенню цифрових платформ, краудсор‑
сингу та економіки спільного користування.
Для прикладу цифрові платформи формують 

нову форму імміграції — цифрову, віртуальні 
кордони практично повністю відкриті, працівни‑
ки з високим рівнем навиків мають можливість 
працевлаштування віддалено. Серед прикладів, 
цифрова торгова платформа Амазон, що дає змо‑
гу вести бізнес з будь‑якої точки світу віддалено, 
а отже є формою радикальної лібералізації ринку 
праці. Зростання рівня електронної комерції може 
зумовити центральну роль цифрових платформ 
у майбутньому для забезпечення зайнятості.

Європейський фонд покращення умов життя та 
праці [29] (Eurofound 2015) проаналізував «нові 
форми зайнятості», які розвиваються в Європі, 
які більш‑менш радикально перетворюють тради‑
ційні відносини між роботодавцем та працівника‑
ми. На підставі аналізу Європейського фонду ви‑
значено дев’ять основних тенденцій у цих нових 
формах зайнятості, що мають важливі наслідки 
з точки зору умов праці та ринку праці:
1) спільне використання працівників, де окремий 

працівник спільно найнятий групою роботодав‑
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ців для задоволення потреб відділу управління 
персоналом різних компаній, що забезпечує 
постійну повну зайнятість працівника;

2) спільне використання робочих місць, де робо‑
тодавець наймає двох або більше працівників 
для спільного виконання певних завдань та 
робіт, поєднуючи два або більше робочих місця 
в одному повному робочому місці;

3) тимчасове управління, в якому висококваліфі‑
ковані експерти наймаються тимчасово для кон‑
кретного проекту або для вирішення конкрет‑
ної проблеми, тим самим інтегруючи зовнішні 
можливості управління в роботі організації;

4) випадкова робота, де роботодавець не зобов’яза‑
ний регулярно надавати роботу працівникові, але 
має гнучкість у виклику працівника на вимогу;

5) мобільна робота на базі ІКТ, де працівники 
можуть виконувати роботу з будь‑якого місця 
в будь‑який час, що підтримується сучасними 
технологіями;

6) ваучерна робота, де трудові відносини базуються 
на оплаті послуг за ваучером, придбаним упов‑
новаженою організацією, яка забезпечує оплату 
та соціальне забезпечення;

7) портфельна робота, де самозайняті фахівці вико‑
нують індивідуальні роботи для великої кілько‑
сті клієнтів, використовуючи онлайн‑ платформи 
для пошуку клієнтів, формуючи робочі місця 
для кожного;

8) краудзайнятість, де онлайн платформа з’єднує 
роботодавців та працівників, які виконують 
завдання роботодавців;

9) спільна робота, де фрілансери, самозайняті або 
мікропідприємства працюють для подолання об‑
межень та професійної ізоляції з використанням 
цифрового середовища для пошуку роботи.
Eurofound запропонував класифікацію цих но‑

вих форм зайнятості для виділення таких харак‑
теристик ринків праці як інтенсивність трудових 
відносин та статус працівників.

З точки зору умов праці, цифрові платформи 
зараз сприяють розвитку паралельного ринку пра‑
ці, який є ультра‑ гнучким, з працевлаштуванням, 
регульованим без використання контракту. В рам‑
ках цієї форми зайнятості більше не існує жодного 
трудового договору, ні стандартів заробітної плати, 
або правил робочого часу або норм, що стосуються 
робочого дня, робочого місця, навчання, доступу 
до профспілок або колективних дій. Працівник — 
або, скоріше, «партнер» — належить до цієї вір‑
туальної спільноти, управляє власною зайнятістю 
на підставі договору самозайнятості, відповідає за 
власний соціальний захист (безробіття, пенсія, на‑

дання виплат у зв’язку з хворобою), забезпечення 
безпеки. Крім того, статус праці залишається не‑
формальним, а зайнятість залежить виключно від 
власної відповідальності та навиків, компетентно‑
сті. Ця форма договірної зайнятості набирає по‑
пулярності надзвичайно швидко. Десятки тисяч 
нових позаштатних працівників реєструються на 
таких платформах, як на Uber, або Airbnb тощо. 
Часто діяльність фахівця знаходиться за межами 
закону, що потребує законодавчих ініціатив.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Тенденції розвитку міжнародної міграції робочої 
сили, що обумовлені інтенсифікацією глобальних 
та регіональних процесів, в цілому, відображають 
сучасний стан та нові можливості використання 
сукупного трудового потенціалу країн світової 
спільноти. Як пріоритетну та всеохоплюючу серед 
досліджуваних тенденцій, треба виділити діджита‑
лізацію. Її основним спрямуванням є підвищення 
ефективності використання глобального потенціа‑
лу міжнародної міграції робочої сили, який значно 
розширюється завдяки формуванню регуляторних 
механізмів захисту мігрантів у високотехнологіч‑
них секторах та цифровому просторі. Формування 
правової бази, що регулює цифровий простір в ме‑
жах ЄС на основі інтеграції в різних країнах єди‑
них норм, принципів та стандартів взаємодії, спри‑
ятиме залученню висококваліфікованих мігрантів, 
захисту їх прав, наданню рівного доступу до галу‑
зей з високим рівнем доходів, впровадженню за‑
конодавчо визначених наборів цифрових навиків. 
Уніфікація правової бази регулювання цифрового 
середовища здійснюється також для створення ін‑
теграційного спільного ринку праці ЄС, який кон‑
курує з американським та азійськими ринками 
праці. Розвиток ІКТ сектору сприяв вирішенню 
проблеми дефіциту трудових ресурсів в країнах‑ 
членах ЄС завдяки автоматизації робочих місць, 
став новим центром тяжіння висококваліфіко‑
ваних мігрантів завдяки високому рівню оплати 
праці. Структура міграційних потоків трансформу‑
ється, адже відтепер зростає рівень переміщення 
молодих та освічених фахівців в пошуках кращих 
умов роботи. У якості перспектив наукових дослі‑
джень міжнародної міграції робочої сили можна 
виокремити необхідність аналізу впливу широко‑
го впровадження цифрової економіки, зокрема, за 
рахунок використання емігрантського потенціа‑
лу, з метою зміцнення конкурентоспроможності 
регіонів, інтеграційних угруповань, країн, різних 
представників бізнесу на світових ринках товарів, 
послуг, інтелектуальної власності, фінансів, інно‑
вацій у всіх сферах суспільного виробництва.
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Summary. The article is dedicated to environmental taxation as one of the possible policy instruments that along 
with other governmental and partnership measures could tackle climate change and assure green growth for the 
world and Ukraine in particular. European countries mostly focus on the taxation of energy sources, which allows 
them to be highly efficient in the field of GHG taxation. The Ukrainian model insists on controlling the level of envi-
ronmental pollution for many years, it has low efficiency and control potential, high transaction, and administration 
costs. Price instruments for limiting greenhouse gas emissions are one of the most effective and rational solutions 
during the exacerbation of the climate change issue. These include taxes (on CO2 emissions that are directly related 
to emissions or the carbon content of fuel and excise duties on energy carriers) along with emissions trading sys-
tems. With the establishment of excise duty on energy and carbon taxes, states form a price for each ton of CO2 
emissions, which contributes to dynamic efficiency, by stimulating technological changes to the development of in-
novative emission reduction technologies and static efficiency, i. e., reduction of CO2 emissions in the most financially 
affordable way. Excise duty on energy resources and taxes on CO2 emissions have the similar object of taxation, al-
though the rates of excise taxes in the vast majority do not depend on the carbon content of the fuel. They are differ-
entiated in the direction of promoting the competitiveness of more ecological types of fuel (reducing the rate for fuel 
with a lower sulfur content), protecting producers of energy- efficient enterprises, and preventing energy poverty. The 
excise duty rate consists of Pigou and Ramsay components, the proportions of which are chosen by fiscal necessity 
and occupy a large share of budget revenues. They are harmonized between EU countries with a unified approach. 
In common practice, funds accumulated from carbon tax should cover the damages caused to society and the costs 
of protecting and restoring an environment. Therefore, the article identifies the key groups of environmental taxes in 
the EU countries, analyses the European experience of the economic impact on environment preservation, examines 
possible ways of environmental taxation reform in Ukraine, based on the best foreign experience, and analyses the 
CO2 emissions among countries and continents by sectors and type of fuel.

In addition, the author developed the draft concept of Ukraine’s transition to a climate- neutral economy, high-
lighting the models of side-x-side functioning of the tradable permits system and taxes on CO2 emissions.

Key words: environmental taxation, EU Green deal, environmental policy measures, carbon dioxide emissions, 
environmental preservation.

Statement of the problem. The environment is 
affected by existing patterns of production and 

consumption. Solving environmental problems re‑
quires behavioural changes with significant economic 
costs and impacts on labour, product, and capital 
markets. Environmental policy is aimed at achieving 
the goals of ecological and sustainable development. 
Policymakers use incentive‑ based tools to ensure that 
environmental solutions are found at the lowest cost, 

correct externalities, and/or generate revenues for 
specific purposes. Thus, economic instruments for 
pollution control and natural resource management 
are becoming an increasingly important part of en‑
vironmental policy in EU and OECD countries.

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
is convinced that global warming is man‑made. 
Back in 1995, the IPCC testified that “the available 
evidence allows us to state with a high degree of 
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probability that humans are causing a noticeable 
impact on the global climate.” Also, the latest report 
notes that carbon dioxide is the biggest contributor 
to climate change, followed by methane, haloalkanes 
and nitrous oxide.

In general, the world uses a variety of tools to 
stimulate the reduction of greenhouse gas emis‑
sions: 1) tax instruments (environmental taxes, in‑
cluding taxation of energy, transport, use of natu‑
ral resources and emissions); 2) market instruments 
(tradable permits systems); 3) regulation and sub‑
sidization (supporting the implementation of eco‑
logical and energy‑ saving technologies, innovative 
sectors of the economy, the deposit return system 
and subsidies).

Among the main problems of environmental tax‑
ation, the following can be distinguished [1]:

1. Ukraine has not built an effective model to 
tax environmentally harmful activities, which is 
explained by permanent changes in the mechanism 
and proportions of revenue distribution from envi‑
ronmental taxes between the state and local budgets. 
During 2015–2017, 20% of the environmental tax 
was directed to the general fund of the state budget, 
55% to the regional, and 25% to the local budgets. 
In 2018 and 2019, the proportion changed in order 
to centralize financial resources: the share of the 
state budget increased to 45%, the share of the city 
budget remained unchanged, and only 30% belongs 
to regional budgets [2].

2. Low fiscal value without usage on purpose, 
which is evidenced by its budget classification as tax 
revenues instead of trust funds. Given that anthro‑
pogenic impact on the environment is inextricably 
linked to the economic development of our country, 
environmental taxes should primarily be aimed at 
restoring the natural properties of the habitat, ful‑
filling its main function — compensatory. Also, the 
domestic tax system does not fully use subsidies and 
environmental insurance as auxiliary economic in‑
struments of policy measures. In addition, the sys‑
tem of target reservation of funds does not exist at 
all. 45% of the revenues from the environmental 
tax are directed to the State Budget’s general fund, 
thereby losing its intended purpose of correcting the 
damage caused to the natural environment by pollut‑
ers. At the same time, the total amount of expenses 
for environmental protection exceeds the receipt of 
the environmental tax as a whole, and these expenses 
are financed at the expense of other budget revenues.

3. With the constant growth of environmental tax 
rates since its introduction, its share in tax revenues 
remains insignificant and insufficient to finance the 

necessary environmental protection programs (about 
63% in 2019), hence the compensatory and fiscal 
functions of the environmental tax unrealized At 
that time, in European countries, the environmen‑
tal tax performs both a compensatory function (tax 
revenues several times exceed state expenditures on 
environmental protection measures) and a fiscal one 
(the environmental tax forms up to 10% of all tax 
revenues, in Estonia it is about 9,6%).

4. One of the environmental policy goals is to in‑
crease domestic producers’ interest in the effective 
use of natural resources and accumulate funds to 
implement modern technologies of environmental 
saving. A preferential lending program for eco‑pro‑
grams for the largest polluters has been introduced, 
but the interest of the business sector in using such 
programs and carrying out modernization is low. 
The amounts of environmental tax paid by enter‑
prises are insignificant and do not stimulate high‑
cost modernization. One of the reasons for this 
phenomenon lies in the still insignificant impact 
of financial loss from pollution and irrational use 
of natural resources on the final performance in‑
dicators, and primarily on the profit of economic 
entities. The domestic system of environmental tax‑
ation mainly performs a redistributive function, as 
its level is relatively low to directly influence the 
behaviour of nature users.

Analysis of recent researches and publications. 
The problem of environmental taxation as a “green” 
policy instrument is the subject of research by 
many Ukrainian and foreign scientists. In partic‑
ular, Vasylyshyna L. M. devoted her works to the 
strategy of reducing carbon dioxide emissions of 
the Ukrainian economy and the influence of ex‑
ternalities [3]; O. O. Veklych [4], where the basic 
principles of the functioning of environmental tax‑
ation as a mechanism for increasing the competitive‑
ness of the economy are highlighted; O. P. Masly‑
ukivska [5], with a detailed analysis of the signs 
of ecological and economic transformation, which 
form the dominant part of the evolution of society; 
Zelezna T. A. turned its attention to the Europe‑
an “green” course and new opportunities for the 
development of renewable energy [6]. Theoretical 
principles of environmental taxation were devel‑
oped by A. Pigou [7] on the issue of using taxes 
and subsidies to internalize externalities; E. Smeets 
and R. Weterings [8], who classified environmental 
indicators by types; H. Vollebergh [9], who raised 
the issue of assessing the environment, nature and 
economic growth, reported on environmental taxes 
and green growth with a stepwise issues analysis of 
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tax instruments as part of the policy on sustainable 
economic growth; U. Baumol [10], with a detailed 
analysis of the economic theory of environmental 
policy. In turn, A. L. Bobrovsky [11], who described 
the principles and foundations of a state environ‑
mental management system; Lucien Georgeson, and 
Martyn Poessinouw reviewed current shortcomings 
and proposed measures for green economy trans‑
formations [12]; Piciu Gabriela Cornelia and Trica 
Carmen Lenuta investigated the impact and effec‑
tiveness of environmental taxes, considering budget‑
ary criteria [13]. Furthermore, this topic was exam‑
ined by Varlamova, E. Weizsдcker, I. Bakhovych, 
O. Gubanova, V. Kravtsov, N. Kraft, S. Mezentsev, 
R. Klamtam, D. Stiglitz, J. Farley, with a broad 
discussion about environmental tax reform in the 
international literature [14; 15].

However, even with a significant number of pub‑
lications, further drilling is required to identify the 
best foreign experiences of adequate taxation in‑
struments to stimulate citizens and businesses to 
take into account environmental responsibility, em‑
phasize the fiscal and regulatory potential of envi‑
ronmental taxation, which would be an impulse to 
improve the environmental policy and move towards 
an innovative green economy that could tackle the 
climate change in Ukraine. The methodological basis 
of the study is the theoretical achievements of do‑
mestic and foreign scientists, devoted economists to 
the problems of environmental taxation, normative 
and legislative acts of Ukraine [16; 17; 25; 26], data 
from the State Statistics Service of Ukraine [18], 
the Ministry of Economy of Ukraine [19], the Min‑
istry of Finance of Ukraine [20], the United Nations 
[21], Eurostat [22], publications and statistical data 
of the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) [23], the International Mone‑
tary Fund (IMF) [24], and the State Treasury Ser‑
vice of Ukraine [2].

Formulation purposes of article (problem). The 
study set the main goal of identifying and analyzing 
the problems and priority areas of development and 
reform of the instruments to tackle climate change 
in order to achieve zero emissions of carbon dioxide 
by the economy of Ukraine, taking into account the 
successful experience of the EU countries. The re‑
search is limited to the period of 2007–2019 years 
due to the data availability. A complex of general 
scientific and applied methods of studying economic 
processes was used. Methods of analysis and synthe‑
sis, abstraction, dialectical, structural, and dynamic 
comparisons to find the right combination of rea‑
sonably designed and relatively prime to implement 

environmental taxes, estimating the effectiveness of 
taxes used for environmental regulation, and ana‑
lyzing the experience of European countries regard‑
ing habitat issues solutions.

The main material. Thus, one of the most ambi‑
tious and comprehensive environmental protection 
programs is the European Green Deal. This strategy 
is designed to achieve a zero balance of CO

2
 emis‑

sions by 2050 and rethink the EU economy from 
the point of resource efficiency. While the process 
of economic growth will become separated from the 
progressive use of energy resources.

The Green Deal concerns such priorities as the 
supply of clean energy; increasing the importance 
of protection and restoration of the natural environ‑
ment, rational use of resources and improvement of 
people’s health. A wide range of tools will be used, 
from tight regulation to coordination mechanisms 
and economic incentives to build both the overall 
framework and each individual policy area. This 
strategy is focused not only on the energy sector 
but also on transport, sustainable oil development, 
agriculture, etc (fig. 1).

The strategy is based on the principle of “leave 
no one behind”. In order to implement this princi‑
ple and provide comprehensive support to the least 
developed regions, territories and islands that may 
face socio‑ economic problems in their pursuit of cli‑
mate neutrality, the EU created a special EU Just 
Transition Fund. In addition, there are a number 
of legislative initiatives such as 1) The circular 
economy action plan (CEAP) [28]; 2) The European 
Battery Alliance (EBA) [29]; 3) The Farm to Fork 
Strategy [30]; 4) Carbon adjustment mechanism at 
the border Border Carbon Adjustments [31]; 5) The 
European Climate Law, with direct EU commitments 
to climate neutrality. With an intermediate goal of 
reducing CO

2
 by 55% by 2030, which is a signifi‑

cant challenge for European industry [32].
In turn, Ukraine, as part of the National Eco‑

nomic Strategy, announced its intention to achieve 
climate neutrality by 2060, which poses a huge 
challenge for industrial technologies and the state 
administration system [27]. Also, the Sustainable 
Development Goals of Ukraine for the period up to 
2030 provide for a whole set of tasks in the field of 
environmental protection:
 – ensuring availability and sustainable management 
of water resources and sanitation;

 – ensuring access to inexpensive, reliable, sustainable 
and modern sources of energy for all;

 – ensuring the openness, safety, viability and eco‑
logical stability of cities and other settlements;
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 – ensuring the transition to rational models of con‑
sumption and production;

 – taking urgent measures to combat climate change 
and its consequences;

 – preservation and rational use of oceans, seas and 
marine resources in the interests of sustainable 
development;

 – protection and restoration of terrestrial ecosys‑
tems and promotion of their rational use, rational 
forest use, combating desertification, stopping 
and reversing the process of land degradation and 
stopping the process of biodiversity loss [12]. The 
IPCC group was created in 1988 as a UN body, 
and representatives of 195 countries participate 
in its work, which evaluates scientific data re‑
lated to climate change. The IPCC also believes 
that the increase in CO

2
 in the atmosphere is the 

result of human‑ caused emissions, three‑ quarters 

of which are from the combustion of fossil fuels, 
and the rest is caused by changes in land use. In 
May 2019, the average CO

2
 concentration in the 

Earth’s atmosphere was 415 ppm. The last time 
such a high concentration of carbon dioxide in the 
Earth’s atmosphere was a few million years ago — 
when there was no modern man, and the level of 
the world ocean was on average 30 meters higher 
than it is now. Therefore, as a next step, we will 
analyze the sectoral impact on the level of CO

2 

emissions (fig. 2) in terms of analyzed countries, 
continents and global players.
Electricity and heat producers, along with the 

transport sector, play a major role in carbon dioxide 
emissions. Although we notice certain differences in 
structure. Thus, for Australia, Asia (without Chi‑
na), Europe, Africa, Japan, India, China, Ukraine, 
Poland, Germany, and Estonia, electricity and heat 

Fig. 1. The European Green Deal, the objectives of the EU Green Deal and ways to achieve them

Source: compiled by the author based on materials [22]
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producers have the greatest impact on the level of 
CO

2
 emissions. From 33.1% in Europe in the overall 

structure for 2019 to Estonia with a dominant share 
of 60.6%. While for a number of countries, namely 
North America (36.5%), the USA (37%), Central 
and South America (40.6%), Denmark (42.3%) and 
Sweden (47.5%), more transport emissions play 
a role in the sectoral structure. Although there are 
countries and continents where industry dominates 
transport. These are Ukraine — 20.5%, Asia (with‑
out China) with a share of 23.6%, India — 24.8% 
and China — 28%.

The statistics use the following definition of 
an environmental tax in accordance with Regula‑
tion (EU) No. 691/2011: “A tax whose tax base is 
a physical unit (or a supplemented physical unit) 
of something that has a proven specific negative 
impact on the environment, and that is defined in 
the ESA as a tax” [22].

The definition emphasizes the impact of this tax 
on the cost of the activity and the price of products 
that have a negative impact on the environment. The 

effectiveness of an environmental tax arises primar‑
ily from the effect it has on the relative prices of 
products and the level of activity, combined with the 
corresponding price elasticity. Many taxes are intro‑
duced for different purposes, e. g. both to influence 
behaviour by making the product more expensive to 
use and to generate revenue. Since the environmen‑
tal impact of a tax comes primarily from its effect 
on relative prices, a fuel tax imposed for fiscal rea‑
sons will have the same effect as one imposed with 
the stated goal of reducing emissions. So, the next 
step is to look at the number of tax revenues from 
the environmental tax in% of GDP (fig. 3).

Among the analyzed countries, Denmark stands 
out, which fills its budget with environmental tax‑
ation by 3.3% of GDP in 2019 with a weakening 
trend compared to 2007, and Estonia (3.2% with 
a strengthening trend until 2019). A group of coun‑
tries, namely Poland, Slovakia and Sweden, keep the 
level of the tax burden at around 2.1–2.6%, which 
is approximately equal to the average income of the 
27 EU member states (2.4% of GDP). For a detailed 

Fig. 2 The level of CO
2
 emissions by sector in the analyzed countries in 2019, Mt CO

2

Source: compiled by the author based on materials [18; 22]
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definition of environmental taxes, in 1997 Eurostat 
(Eurostat), the European Commission’s Directorate 
General Environment and the Directorate General 
Taxation and Customs Union, the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) and 
the International Energy Agency agreed on the list 
of environmental tax bases. This list was slightly 
updated in 2011 and 2012 by a Eurostat working 
group based on practical experience. The list of tax 
bases illustrated in fig. 4 is the only objective pre‑
requisite for determining environmental taxes for 
the purpose of international comparisons.

Taxes on carbon dioxide (CO
2
) emissions are in‑

cluded in energy taxes in EU countries, not pollu‑
tion taxes. There are several reasons for this. First 
of all, it is often not possible to identify CO

2
 taxes 

separately in tax statistics because they are inte‑
grated with energy taxes, e. g. by differentiating tax 
rates on petroleum products according to the carbon 
content of the fuel. In addition, they are partly in‑
troduced as a replacement for other energy taxes, 
and the revenues from these taxes can be very large 
compared to the revenues from pollution taxes. This 
means that including CO

2
 taxes in pollution taxes 

rather than energy taxes will distort both time series 

at the national level and international comparisons. 
Therefore, let’s look at the structure of environmen‑
tal taxation in the EU countries and Ukraine (fig. 5).

If CO
2
 taxes can be identified, these taxes 

should be shown as a separate category alongside 
general energy taxes. This should also include tax‑
es on greenhouse gas emissions other than CO

2
. 

In Ukraine, environmental taxation included the 
following components according to the annual re‑
port on the implementation of the State Budget of 
Ukraine for 2019 by the State Treasury Service of 
Ukraine, as shown in Table 1.

The evolution of environmental taxation decom‑
position: energy taxes, transport taxes, taxes on 
pollution and resources in the period from 2009 to 
2019 is illustrated in fig. 6. During the analyzed pe‑
riod in Ukraine, there was a reduction in the share 
of the energy part of environmental taxes by 0.81% 
of GDP and a concentration on taxation of emissions 
and resources in 2019 with the growth of this seg‑
ment by 0.15% of GDP. Greece and Croatia showed 
the largest increases in both total environmental tax 
revenues and revenues from the energy component. 
Greece has increased its environmental revenues by 
1.8 percentage points of GDP over the past decade. 

Fig. 3. Dynamics of budget revenues generated by environmental taxation, % of GDP

Source: compiled by the author based on materials [18; 22]
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The decline in transport tax revenues was signifi‑
cant in Cyprus (0.6 percentage points of GDP) and 
Malta (0.5 percentage points of GDP).

In 2019, Ireland and Luxembourg had respec‑
tively 0.9 and 0.8 percentage points of GDP less 
environmental tax revenue than in 2009. Changes 
in income in the EU are caused primarily by taxes 
on energy carriers. Regarding resource income and 
pollution, hardly any changes can be observed.

To develop the concept of Ukraine’s transition to 
a climate‑ neutral economy, it is worth highlighting 
the following models of practices for the coordinat‑
ed functioning of the system of emissions trading 
and taxes on CO

2
 emissions [34]:

 – model A — a combination of the emissions trading 
system to limit CO

2
 emissions and excise taxes on 

energy resources, which act as price tools for re‑
ducing greenhouse gas emissions. But CO

2
 emission 

taxes have not been established. This model works 
in: Austria, Belgium, Greece, Italy, Lithuania, 
Germany, Slovakia, Hungary, Czech Republic;

 – model B.1 — combination of emissions trading 
system with taxes on direct CO

2
 emissions, namely 

fuel base carbon tax. This model is used by: Den‑
mark, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, 
Norway, the Netherlands, Slovenia, Portugal, Fin‑
land, France, Switzerland, Sweden;

 – model B.2 — a combination of the emissions trading 
system with taxes on direct CO

2
 emissions, namely 

a tax on actual or measured CO
2
 emissions (emission 

base carbon tax). This model is used by: Estonia, 
Spain, Latvia, the Netherlands, Poland, Ukraine;

Fig. 4. Tax bases of environmental taxes according to OECD and The International Energy Agency

Source: compiled by the author based on materials [22; 23]
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 – model C — a combination of an emissions trading 
system with a tax and a mechanism for ensuring 
the minimum price level for CO

2
 emissions (Carbon 

Price Floor, CPF), which is used in Great Britain. 
The main advantage is to stimulate investment in 
environmentally neutral technologies, preserve 
market conditions for various sectors of the econo‑
my, and if the prices of allowances in the emissions 
trading system fall below the minimum prices of 
CO

2
 emissions, polluters must pay the difference 

in the form of a tax.
These models function in the EU in conjunction 

with the system of harmonized excise taxation of 
energy resources. EU member states, along with 

Great Britain, Norway, Switzerland, Iceland and 
Liechtenstein, apply the CO

2
 tax and the EU emis‑

sions trading system. Along with this, there are 
countries where companies in some sectors using 
the emissions trading system are given benefits in 
the form of CO

2
 emission tax refunds. We would 

also like to emphasize that, although Germany is 
currently part of the group of model A countries, 
in December 2019, the German government decided 
to introduce a tax on carbon dioxide emissions for 
oil and gas companies in the amount of 25 euros per 
ton of CO

2
. To investigate the effectiveness of the 

symbiosis of harmonized excise duties and taxes on 
carbon dioxide, let’s look at energy intensity, the 

Fig. 5. Revenues of environmental taxes by main components, % of GDP in 2019

Source: compiled by the author based on materials [2; 18; 22; 33]
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introduced as a replacement for other energy taxes, and the revenues from these 

taxes can be very large compared to the revenues from pollution taxes. This means 

that including CO2 taxes in pollution taxes rather than energy taxes will distort 

both time series at the national level and international comparisons. Therefore, 

let's look at the structure of environmental taxation in the EU countries and 

Ukraine (fig. 5). 

Fig. 5. Revenues of environmental taxes by main components, % of GDP in 2019 
Source: compiled by the author based on materials [2; 18; 22; 33] 
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carbon intensity of GDP and the effective rate of 
environmental taxation of energy resources (ITR on 
energy) during 2010–2018 in EU‑27 member states 
average (fig. 7) and Ukraine (fig. 8).

To calculate indicators of energy intensity and 
carbon intensity, the total supply of primary ener‑
gy and CO

2
 emissions from the burning of energy 

resources, GDP at purchasing power parity is used. 

Table 1
The main components of environmental taxation in Ukraine and the corresponding  

budget classification codes in 2019

Budget classification code Tax revenues

13010000 Rent for special use of forest resources

13020000 Rent for special water use

13030000 Rent for the use of subsoil

13060000 Rent for the use of the radio frequency resource of Ukraine

13070000 Fees for the use of other natural resources

13080000 Rental fee for transportation

17000000 Fees for fuel and energy resources

19010100
Environmental tax, which is paid for emissions of pollutants into the atmosphere by sta‑
tionary sources of pollution (except for emissions of carbon dioxide into the atmosphere)

19010200 Arrival from discharges of polluting substances directly into water bodies

19010300
Proceeds from the disposal of waste in specially designated places or facilities, except 
for the disposal of certain types of waste as secondary raw materials

19010400
Environmental tax, which is paid for the generation of radioactive waste (including 
already accumulated) and/or temporary storage of radioactive waste by their producers 
beyond the period established by the special conditions of licenses

19011000
Environmental tax, which is paid for emissions of carbon dioxide into the atmospheric 
air by stationary sources of pollution

19050000 Environmental pollution fee (cancelled on January 1, 2011)

Source: compiled by the author based on materials [18; 22; 2; 25; 26]

Fig. 6. The evolution of environmental taxation decomposition 2009–2019, % of GDP

Source: compiled by the author based on materials [2; 22]
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concentration on taxation of emissions and resources in 2019 with the growth of 

this segment by 0.15% of GDP. Greece and Croatia showed the largest increases 

in both total environmental tax revenues and revenues from the energy 

component. Greece has increased its environmental revenues by 1.8 percentage 

points of GDP over the past decade. The decline in transport tax revenues was 

significant in Cyprus (0.6 percentage points of GDP) and Malta (0.5 percentage 

points of GDP). 

 

Fig. 6. The evolution of environmental taxation decomposition 2009-2019, % of GDP 
Source: compiled by the author based on materials [2; 22] 
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Whereas, to determine the effective rates of ener‑
gy taxes, no such adjustment is made and GDP at 
market prices is used. In view of the given data, 
we can note the inverse relationship between the 
effective rate on energy resources and indicators 
of energy intensity and carbon intensity of GDP, 
although CO

2
 emissions are not directly related to 

excise taxes on energy resources. The corresponding 
values   of the correlation coefficients for the effec‑
tive rate and energy intensity and carbon intensity 
of GDP are –0.994 and –0.988, while in Ukraine 
they are –0.665 and –0.723.

All this clearly demonstrates the significant reg‑
ulatory effect of such taxes and the inverse depen‑
dence, i. e. with the growth of the effective rate, the 
energy intensity of GDP decreases both in Ukraine 
and in the EU countries. Compared to European 
countries, Ukraine has significantly higher indica‑
tors of energy intensity and carbon intensity (8.4 
and 8.3 times, respectively, in 2018), which indi‑
cates the need to promote the improvement of the 
efficiency of the use of energy resources through 
tax instruments. Since the effective tax rate of en‑
ergy taxes in Ukraine is 12 times lower than in EU 
countries, there remains a large unrealized fiscal 
potential. However, legislative and administrative 
decisions in the direction of increasing tax rates 
should take into account the relatively lower pur‑
chasing power of economic agents. Given the expe‑

rience of the analyzed EU countries, the practice 
of using taxes on CO

2
 emissions in the form of an 

indirect tax on the consumption of energy resources 
remains relevant for Ukraine. Which in turn will 
simplify administration, reduce the energy intensity 
of GDP and tackle climate change.

International experience shows that in order to 
convert from a tax on estimated emissions into a tax 
on the consumption of energy resources, it is nec‑
essary to use the following coefficients, which are 
the basis for compiling the inventory of greenhouse 
gas emissions of the countries of the Kyoto Protocol 
[23]:
 – the coefficient of carbon content in the fuel, which 
will turn into CO2 during combustion;

 – calorific value coefficient;
 – oxidation ratio.

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
has developed carbon coefficients for different fuel 
variations. Although they require appropriate ad‑
justment due to the national characteristics of the 
fuel in each country according to the instructions 
that compile the greenhouse gas inventories. For 
example, Ireland has an institution — the Environ‑
mental Protection Agency, which calculates the rel‑
evant coefficients.

This experience can be applied to Ukraine. The 
indicators that take into account the national char‑
acteristics of the fuel are determined by the Nation‑

Fig. 7. Dynamics of energy intensity, the carbon intensity of GDP and effective tax rate on energy  
resources during 2010–2018 in EU‑27 member states average

Source: compiled by the author based on materials [34]
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December 2019, the German government decided to introduce a tax on carbon 

dioxide emissions for oil and gas companies in the amount of 25 euros per ton of 

CO2. To investigate the effectiveness of the symbiosis of harmonized excise 

duties and taxes on carbon dioxide, let's look at energy intensity, the carbon 

intensity of GDP and the effective rate of environmental taxation of energy 

resources (ITR on energy) during 2010-2018 in EU-27 member states average 

(fig. 7) and Ukraine (fig. 8). 

Fig. 7. Dynamics of energy intensity, the carbon intensity of GDP and effective tax rate 
on energy resources during 2010-2018 in EU-27 member states average 

Source: compiled by the author based on materials [34] 
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al Center for Accounting for Greenhouse Gas Emis‑
sions, and the values   form the basis of the National 
Inventory of Anthropogenic Emissions from Sources 
and Absorption by Sinks of Greenhouse Gases for 
the corresponding year. In the case of applying this 
approach, the Ministry of Environmental Protection 
and Natural Resources of Ukraine must approve 
such indicators every year [34].

The formula for converting the tax rate from one 
based on measured emission values   to one based on 
physical units of mass/volume of fuel is as follows (1):

344
* * * * * * 10

12nFB EB n n n nRate Rate CC NCV COF D −=

344
* * * * * * 10

12nFB EB n n n nRate Rate CC NCV COF D −= ,                      (1)

Exemptions/reductions for biomass tax should 
also be provided, as emissions are offset by the 
growth of new trees. So, in order to improve the 
mechanism of environmental taxation of Ukraine, 
create a reliable source of funding for environ‑
mental protection activities and stimulate the in‑
troduction of resource‑ saving and environmentally 
friendly technologies into production, we consider it 
expedient to reorient environmental regulation from 
control over the level of environmental pollution to 
taxation of energy carriers.

Insights from this study and perspectives for 
further research in this direction. Looking globally, 
we have positive shifts toward ecological situation 
improvement. Ukraine is performing the first steps 

to harmonize and reform the environmental taxa‑
tion system. In order to progress, it is necessary 
to take the experience of the countries which man‑
aged to succeed in this field. Environmental taxes 
not only directly address environmental damage but 
also indirectly influence the way of technological 
development. This effect should be considered when 
assessing the importance of taxes for green growth 
because technology development is also subject to 
market failures.

The main recommendations for reforming the 
“green” policy and environmental taxation system 
in Ukraine could be the following:

1. Balanced revenues to the budget due to the 
effective use of the country’s resources and ap‑
proximation of tax rates for CO

2
 emissions to the 

European level. In general, the environmental tax 
rate is considered optimal if it is more profitable 
for economic agents to use modern technologies to 
reduce pollution than to pay an environmental tax. 
It is worth implementing taxation on a progressive 
scale and gradually increasing the environmental 
tax rate for carbon dioxide emissions by 10 hryvnias 
each year to reach the level of 60 hryvnias per ton 
by 2025. Along with the implementation of environ‑
mental tax rates by the level of “polluted” regions.

2. Increase the coefficient when calculating fees 
for over‑limit emissions and discharges of polluting 
substances. Introduce a system of fines for environ‑
mental offences and expand the list of activities re‑
lated to environmental protection measures in order 

Fig. 8. Dynamics of energy intensity, the carbon intensity of GDP and effective tax rate  
on energy resources during 2010–2018 in Ukraine

Source: compiled by the author based on materials [34]
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coefficients for the effective rate and energy intensity and carbon intensity of GDP 

are -0.994 and -0.988, while in Ukraine they are -0.665 and -0.723. 

Fig. 8. Dynamics of energy intensity, the carbon intensity of GDP and effective tax rate 
on energy resources during 2010-2018 in Ukraine 

Source: compiled by the author based on materials [34] 
 

All this clearly demonstrates the significant regulatory effect of such taxes 

and the inverse dependence, i.e. with the growth of the effective rate, the energy 

intensity of GDP decreases both in Ukraine and in the EU countries. Compared 

to European countries, Ukraine has significantly higher indicators of energy 

intensity and carbon intensity (8.4 and 8.3 times, respectively, in 2018), which 

indicates the need to promote the improvement of the efficiency of the use of 

energy resources through tax instruments. Since the effective tax rate of energy 

taxes in Ukraine is 12 times lower than in EU countries, there remains a large 

unrealized fiscal potential. However, legislative and administrative decisions in 

the direction of increasing tax rates should take into account the relatively lower 

purchasing power of economic agents. Given the experience of the analyzed EU 

countries, the practice of using taxes on CO2 emissions in the form of an indirect 

tax on the consumption of energy resources remains relevant for Ukraine. Which 

8,3

10,4

13,9
11,8

13,5
15 15,8

22 21,7
2,505

2,299

1,928 1,848

2,32 2,285 2,344

1,723 1,643

1,24
1,04

0,86 0,81
1,05 1,1 1,12

0,9 0,84

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
The effective rate of energy taxes in Ukraine, EUR/t

Carbon intensity of GDP in Ukraine, kg CO2/euro

Energy intensity of GDP in Ukraine, kg/euro



196

// Фінанси, банківська справа та страхування //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» // № 7 (63), 2022

to use fiscal and credit levers to encourage nature 
users to preserve the environment.

3. Transfer fees for usage of natural resources or 
pollution of the environment to the financial results 
of the enterprise’s economic activity, instead of the 
cost of production. Create conditions to refinance 
CO

2
 emission tax amounts for the purposes of de‑

carbonization and energy efficiency improvement;
4. Move towards changing the structure of envi‑

ronmental taxes in favour of energy and transport 
taxes, where the share of the former will be up to 
50% of all revenues from environmental taxes, and 
the share of the latter — up to 20%. Also, simplify 
environmental tax administration and reduce trans‑
action costs.

5. Taking into account that Ukraine has reached 
soils, the experience of EU countries regarding the 
tax on fertilizers and pesticides is gaining relevance.

6. Stimulate the use of biofuels for energy pro‑
duction and the transition of enterprises from fossil 
fuels to those produced from biologically renewable 

organic sources with the appropriate application of 
tax incentives, up to the establishment of a zero rate 
for CO

2
 emissions for installations burning biofuels.

7. Create the State Fund for Environmental Pro‑
tection as part of a special fund of the State Budget 
as a separate legal entity with the financing resourc‑
es of 100% environmental tax of CO

2
 emissions and 

30% of remaining environmental tax except for the 
revenues of radioactive waste displacement. The al‑
location of funds should be controlled by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine.

8. Use the experience of European countries in 
the introduction of Environmental Tax Reforms 
and, in response to the introduction of stricter tax 
regulation of environmental taxation with increased 
tax rates, make appropriate relief in the field of 
labour or capital taxation, such as income tax and/
or social contributions. After all, further research is 
required as the increase in environmental tax rates 
can lead to a decrease in GDP, the level of popula‑
tion income and economic activity.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ

STRATEGIC MANAGEMENT DIRECTIONS  
ASSETS AND LIABILITIES OF BANK

Анотація. У статті для стабільної прибутковості комерційного банку запропоновано стратегічні напрями управління 
активами і пасивами банку. Для цього проведено дослідження теоретичних основ трактування фінансової стратегії банку, 
а також узагальнено основні етапи процесу формування стратегії фінансового розвитку банків (встановлення загального 
періоду формування фінансової стратегії, формування стратегічних цілей фінансової діяльності, розробка фінансової полі-
тики з окремих аспектів діяльності, конкретизація показників фінансової стратегії, оцінка розробленої фінансової стратегії).

У цьому контексті проведено аналіз ефективності діяльності Кредобанку та SWOT-аналіз, визначені можливості, слабкі 
і сильні сторони. Звісно, найбільшою загрозою для банку є нестабільна ситуація в країні викликана війною, адже в таких 
умовах складати стратегію та слідувати їй складно. Встановлено, що Стратегія розвитку Кредобанку: удосконалює опера-
ційну модель та багатоканальну модель дистрибуції; використовує потенціал синергії внаслідок належності до групи PKO 
Bank Polski для створення «екосистеми» фінансових послуг для польсько- українського бізнесу; будує вартість на основі 
довготривалих відносин із задоволеними клієнтами та ентузіазму працівників; динамічно та, водночас, розсудливо збільшує 
масштаб свого бізнесу; здійснює глибоку цифрову трансформацію у всіх аспектах діяльності; забезпечує диверсифікованість 
діяльності і дисципліну в сфері управління ризиками та кібербезпеки, стійкість до ринкових потрясінь. Однак, обґрунто-
вані стратегічні напрями діяльності банку, дозволять йому стабільно працювати за будь яких змін в економічній ситуації.

Отож, в роботі удосконалено стратегію управління активами і пасивами комерційного банку з визначенням напрямів 
(маркетингова політика, політика залучення коштів, ІТ-сфера, інвестиційна політика) та механізмів реалізації.

Ключові слова: стратегія, управління активами і пасивами, банк, SWOT-аналіз.

Summary. The article proposes strategic directions for managing the bank’s assets and liabilities for stable profitability of a 
commercial bank. For this, a study of the theoretical foundations of the interpretation of the bank’s financial strategy was carried 
out, as well as the main stages of the process of forming the strategy of financial development of banks were summarized (setting 
the general period of forming the financial strategy, forming the strategic goals of financial activity, developing a financial policy 
for certain aspects of activity, specifying the indicators of the financial strategy, evaluating developed financial strategy).
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In this context, an analysis of the effectiveness of Kredobank’s activities and a SWOT analysis were carried out, opportuni-
ties, weaknesses and strengths were identified. Of course, the biggest threat to the bank is the unstable situation in the country 
caused by the war, because in such conditions it is difficult to formulate a strategy and follow it.

It was established that the Development Strategy of Kredobank: improves the operating model and the multi- channel distri-
bution model; uses the synergy potential due to belonging to the PKO Bank Polski group to create an «ecosystem» of financial 
services for Polish- Ukrainian business; builds value based on long-term relationships with satisfied customers and enthusiastic 
employees; dynamically and, at the same time, prudently increases the scale of its business; carries out deep digital transforma-
tion in all aspects of activity; ensures diversification of activity and discipline in the field of risk management and cyber security, 
resistance to market shocks.

However, the well-founded strategic directions of the bank’s activity will allow it to work stably despite any changes in the 
economic situation.

Therefore, the work has improved the strategy of managing assets and liabilities of a commercial bank with the definition of 
directions (marketing policy, fund raising policy, IT sphere, investment policy) and implementation mechanisms.

Key words: strategy, asset and liability management, bank, SWOT analysis.

Постановка проблема. Кожен суб’єкт підприєм‑
ницької діяльності в процесі функціонування 

визначає свою генеральну стратегію. Кінцевою 
метою діяльності банку в ринкових умовах є от‑
римання прибутку. Тому дуже важливо під час 
стратегічного планування врахувати усі фактори 
й аспекти подальшого розвитку для повного й об‑
ґрунтованого визначення величини прибутку та 
забезпечення певного рівня прибутковості. Водночас 
при стратегічному плануванні існує низка особли‑
востей, специфічних аспектів, які треба врахову‑
вати для фінансового забезпечення, насамперед, 
сталого розвитку банку. На сьогодні і власники, 
і менеджери зацікавлені у формуванні ефективних 
ключових стратегій управління банком, зокрема 
й управління фінансами. У цьому контексті було 
запропоновано стратегічні напрями управління 
активами і пасивами банку з метою стабільної 
прибутковості банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
постановка задач. Над питаннями сутності фі‑
нансових стратегій, процесу їх формування й 
оцінки якості працювали зарубіжні та вітчизняні 
економісти О. Андросова, Л. Жердецька, Л. При‑
мостка, І. А. Бланк, М. Е. Портер, А. А. Томсон, 
А. Дж. Стрікленд, Б. А. Райзберг, Р. А. Фатхут‑
дінов, І. І. Пушкар, Є. М. Кайлюк, Н. Н. Тренер, 
В. И. Щелкунова та Ю. П. Колбушкіна та інші. 
Аналіз публікацій з визначеної проблематики 
дає підстави зробити висновок, що на сьогодні 
науково‑ математичні підходи щодо потань форму‑
вання фінансових стратегій банків й оцінювання 
якості їх інформованості належно не розроблені, 
тому ці питання потребують дослідження.

Фінансова стратегія — це складова фінансо‑
вого планування. Як частина загальної стратегії 
економічного розвитку вона має узгоджуватись 

з цілями та напрямами останньої. В свою чер‑
гу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив 
на загальну економічну стратегію банків [1; 2; 
4; 5; 8]. Під фінансовою стратегією слід розумі‑
ти формування системи довгострокових цілей 
фінансово‑ господарської діяльності і вибір найе‑
фективніших шляхів їх досягнення, зважаючи 
на тенденції розвитку фінансового ринку [1; 4; 
7]. На думку [2; 6], фінансова стратегія являє 
собою стратегічну програму формування фінан‑
сових ресурсів та капітальних вкладень за ра‑
хунок власних та залучених зовнішніх коштів 
та капіталу, їх розподілу між корпоративними, 
функціональними та конкретними стратегіями, 
а також їх ефективного використання в процесі 
реалізації стратегій.

Метою статті є обґрунтування теоретико‑ 
прикладних підходів щодо визначення стратегіч‑
них альтернатив управління активами і пасивами 
комерційного банку. Завдання роботи полягають 
у: 1) дослідженні теоретичних основ трактування 
фінансової стратегії банку; 2) визначенні основних 
етапів процесу формування фінансової страте‑
гії банків; 3) SWOT‑аналізі управління актива‑
ми і пасивами банку; 4) удосконаленні стратегії 
управління активами і пасивами одного з най‑
більш надійних банків України.

Виклад основного матеріалу. Фінансова стра‑
тегія включає методи та практику формування 
фінансових ресурсів, їх планування та забезпе‑
чення фінансової стійкості банків. Охоплює всі 
форми фінансової діяльності банку: оптимізацію 
основних та оборотних засобів, формування та 
розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвести‑
ційну політику [1].

Формування фінансової стратегії банків пред‑
ставимо на рисунку 1.
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Фінансова стратегія передбачає визначення 
довгострокових цілей фінансової діяльності та 
вибір найефективніших способів їх досягнення. 
Цілі фінансової стратегії мають підпорядкува‑
тись загальній стратегії економічного розвитку та 
спрямовуватись на максимізацію прибутку банків. 
В процесі її розроблення слід врахувати динаміку 
макроекономічних процесів, тенденції розвитку 
вітчизняних фінансових ринків, можливості ди‑
версифікації діяльності банків [4; 5; 6].

До основних функціональних банківських стра‑
тегій належать фінансова, організаційна, марке‑
тингова, технологічна, обліково‑ аналітична, ка‑
дрова. З‑поміж функціональних стратегій різні 
автори називають і такі, як соціальна, екологічна, 
операційна, інвестиційна, стратегія наукових до‑
сліджень та розробок, інноваційна, а також низку 
стратегій забезпечення: матеріально‑ технічного, 
розвитку загального управління, підвищення яко‑
сті продукції та ін., але більшість із них у банків‑
ській діяльності має другорядне значення.

У процесі дослідження нами був проведений 
аналіз ефективності діяльності Кредобанку (таб‑
лиця 1).

Перша досліджувана група показників — по‑
казники ефективності роботи банку, демонструє 
досить статичну картину. Обидва параметра дещо 
знизилися у 2020 році, проте загальна ситуація за 
досліджуваний період не змінилася. Остання гру‑
па, показники надійності банку, має дещо більш 
хитку динаміку. Основна причина — зниження 
показника миттєвої ліквідності у 2 рази станом 

на 2020 рік, із 16,5% до 8,4%. Частка власного 
капіталу в активах також зазнала невеличкого 
спаду, як і відношення кредитного портфелю до 
зобов’язань. Останній показник ілюструє пере‑
хід банка до менш ризикової кредитної політики 
у 2020 році.

У цьому контексті проведено аналіз сильних 
та слабких АТ «Кредобанк» та його можливості 
та загрози за допомогою SWOT‑аналізу наведені 
у таблиці 2.

Як бачимо з SWOT‑аналізу АТ «Кредобанк», 
можливості та сильні сторони переважають над 
загрозами та слабкими сторонами. Найбільшою 
загрозою для банку є нестабільна ситуація в кра‑
їні викликана війною, адже в таких умовах скла‑
дати стратегію та слідувати їй складно, проте 
банківський ринок досить добре зреагував на си‑
туацію в країні та не обвалилився.

Основною слабкою стороною банку — є нее‑
фективне програмне забезпечення, в порівнянні 
з Monobank та Privat24, додаток Kredobank сут‑
тєво поступається. Головною сильною стороною 
банку — є репутація надійного банку з іноземним 
капіталом та лідерство у Західній Україні та в на‑
прямку іпотечного кредитування. Розвиток тіс‑
ної співпраці між Польщею і Україною є суттєво 
можливою перевагою серед інших банків.

Основними стратегічними напрямами Кредо‑
банку є [3]:

1. Роздрібний бізнес: споживчі кредити, креди‑
ти на придбання транспортних засобів (автокреди‑
ти), іпотечні кредити, пакети для фізичних осіб.

Рис. 1. Основні етапи процесу формування фінансової стратегії банків

Джерело: узагальнено авторами за [3; 5; 8]
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Таблиця 1
Аналіз ефективності діяльності АТ «Кредобанк»

Показник Метод розрахунку
Значення, %

2019 р. 2020 р. 2021 р.

Показники ефективності роботи банку

Рентабельність активів чистий прибуток / активи × 100% 2,71 2,03 2,34

Рентабельність капіталу чистий прибуток / власний капітал × 
100%

20,80 17,02 20,17

Показники ефективності використання ресурсів банку

Загальна доходність активів загальні доходи / активи × 100% 10,34 9,33 8,18

Чиста процентна маржа чистий процентний дохід / активи × 
100%

7,50 6,83 5,86

Чистий спред процентні доходи / дохідні активи × 
100% – процентні витрати / платні 
зобов’язання × 100%

9,35 9,08 7,67

Показники ефективності роботи банку (структури доходів та витрат)

Коефіцієнт ефективності діяльності бан‑
ку

загальні доходи / загальні витрати × 
100%

147,01 136,10 153,72

відношення суми чистого процентного 
і чистого комісійного доходів до опера‑
ційного прибутку

(чистий процентний дохід + чистий 
комісійний дохід) / операційний при‑
буток × 100%

95,17 92,64 91,29

відношення адміністративно‑ госпо дарсь‑
ких витрат (АГВ) до операційного при‑
бутку

АГВ / операційний прибуток Ч 100% 62,03 58,12 57,25

відношення адміністративно‑ господарсь‑
ких витрат до загальних витрат

АГВ / загальні витрати × 100% 91,19 79,10 88,00

Показники надійності банку

Миттєва ліквідність високоліквідні активи / зобов’язання 
за поточними рахунками × 100%

16,45 8,41 7,22

Частка власного капіталу в активах власний капітал /активи × 100% 13,02 11,93 11,62

відношення кредитного портфелю до зо‑
бов’язань банку

кредитний портфель / зобов’язання × 
100%

70,60 60,08 57,40

Джерело: розраховано авторами за [3]

Таблиця 2
SWOT-аналіз діяльності Кредобанку

Позитивний вплив Негативний вплив

Внутрішнє 
середовище

Сильні cторони Слабкі cторони

1) Головним аукціонером є PKO Bank Polski 
S.A;
3) Репутація надійного банку;
4) Лідер в іпотечному кредитуванні;
5) Лідер у Західній Україні;
6) Відділення в усіх областях України;
7) широкий спектр банківських послуг.

1) Неефективне програмне забезпечення банку
2) Неефективна маркетингова стратегія банку

Зовнішнє 
середовище

Можливості Загрози

1) Розвиток тісної співпраці між Польщею 
і Україною;
2) Збільшення асортименту банківських про‑
дуктів та послуг

1) Нестабільна ситуація в країні
2) Еміграція населення;
3) Недосконале законодавство в сфері банків‑
ської діяльності
4) Протекціонізм державних банків;

Джерело: побудовано авторами за [3]
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2. Мікро‑, малий та середній бізнес (МСБ): обі‑
гові кредити, овердрафти, інвестиційні кредити, 
агрокредитування, лізинг, пакети для МСБ, об‑
слуговування зовнішньоекономічної діяльності.

3. Корпоративний бізнес: обігові кредити, ін‑
вестиційні кредити, овердрафти, агрокредитуван‑
ня, лізинг, пакети для корпоративних клієнтів, 
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

4. Казначейські операції: інвестиції в інстру‑
менти внутрішнього державного боргу.

Всі ці складові стратегії формують подальшу 
альтернативу діяльності банку для забезпечення 
його стратегічного розвитку. Банк акцентує свою 
увагу на слабких сторонах та намагається їх ви‑
правити, це стосується IT‑систем банку та залу‑
чення клієнтів.

Постійні зміни в економічній ситуації в країні та 
світі провокують нові проблеми управління актив‑
ними операціями комерційних банків. Це у свою 
чергу вимагає своєчасної розробки та впровадження 
нових і удосконалення діючих механізмів здійснен‑
ня активних операцій банківських установ. Лише 
реалізація таких адекватних механізмів дозволить, 
з одної сторони, задовольнити потреби споживачів 
банківських послуг, а з іншої — банківським уста‑
новам, отримати необхідний рівень прибутку за 
прийнятного для них ризику [4].

Протягом останніх років намітилася тенденція 
стрімкого зростання активів українських банків, 
що зумовлює активізацію процесів управління 
банківськими активами. За умов високої ризико‑

вості ринкового середовища фінансова стійкість 
банку залежить від забезпечення прибуткової 
діяльності, вибору раціонального варіанта розмі‑
щення ресурсів, можливості оцінювати та контро‑
лювати ризики [5].

Зазначені процеси вимагають розроблення 
адекватних методів управління банківським порт‑
фелем активів з урахуванням не лише їхньої до‑
хідності, а й відповідного рівня ризиковості.

Висновки і перспективи досліджень. Отож, 
стратегія управління активами комерційних бан‑
ків потребує модернізації, а саме впровадження 
нових інструментів інвестування, таких як: 1) ін‑
вестиції в державний сектор економіки (надання 
кредитів для реалізації спільних проектів з кра‑
їною, даний вид синергії здатний принести зна‑
чний позитивний ефект, як і для банку, так і для 
країни), адже зараз більшість проектів реалізову‑
ється кредитними коштами іноземним фінансо‑
вих організацій; 2) інвестиції в приватний сектор 
(надання кредитів для підприємців), в умовах 
сьогодення це вагомий крок для перезапуску еко‑
номіки та створення нових робочих місць; 3) за‑
провадження посередницьких послуг на фондово‑
му ринку, а саме механізму через який клієнти 
змогли б купувати цінні папери, так як дана ніша 
в Україні є новою та з часом буде користуватися 
все більшим попитом

При цьому, важливо всесторонньо оцінювати 
поточний стан за фактичних ринкових умов для 
побудови стратегії діяльності банку.

Таблиця 3
Напрями і механізми реалізації стратегії управління активами та пасивами банку

Напрям Механізм

Маркетингова політика  – Розширення рекламної кампанії в медіапросторі;
 – Розширення ринків клієнтів;
 – Впровадження політики лояльності для категорій клієнтів

Політика залучення 
коштів

 – Збільшення відсоткових ставок на залишок коштів на поточних рахунках;
 – Розроблення тарифних пакетів за строковими вкладами для різних категорій 
населення;
 – Реструктуризація певної частки наявних кредитів

IT‑сфера банку  – Удосконалення технологій обслуговування;
 – Впровадження нових послуг з використанням інноваційних технологій

Інвестиційна політика  – Кредитування приватного сектору економіки;
 – Кредитування державного сектору економіки;
 – Інвестиції в спільні проекти сталого розвитку з іншими учасниками ринку

Джерело: побудовано авторами
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